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 ػ

 اًمٕم٘مائد

 اعمًٞمحٞمة اّرصمقذيمًٞمة

َٚمب لاًمٌٗمداء اًمٙمٜمٞمًة,) د لاًمت٠َّمنُّس, اًمّمَّ ًُّ لس, اًمتَّجي دُّ  (اًمٍثاًًمقث اًم٘مُّ

 

 باقمٌ اًمتٍ ب سمؼ ٚم٘مَّ اعمً  ٜمتٍم ؿماهلمأبق اعمً  اًمٕمٌد اًمٗم٘مػم إمم اهلل

ً  , لاّخ إيامق حيٞمك. اّظمت  اُىمتٌاؾمات ؾماهؿ ذم شمٗمريغ  طًمًاف طمجازن, لاّخ امقحمٛمقد اًم
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اضٌمبو  اءو لي  إَهدي

 هذك اعمٚمزُمة ٟمٌتاج ُمنملع قمّمػم اًمًٙمًتب

لًمٞمة جمٛمققمة لذيمة هق أٍلـ قمٛمؾ حتت رقماية مجٕمٞمة ؾمخاءل  ُسماز اًمدَّ

 لًمـ يٙمقق اّظمػم سم٢مذق اهلل قمزَّ لضمؾ

 

 

 

 

لًمٞمةذيمة جمٛمققمة ُسماز   مجٕمٞمة ؾمخاء ًمٚمخدُمات اُضمتامقمٞمة  اًمدَّ

 هذا اًمٕمٛمؾ ًأهديف إمم ---

ٞمخ .  ـ اٌّصٞمؾاًمِمَّ ًي اء( طمي خي ٌَٕمٞمَّة ؾمي ة مجي اري ٌَٚمس إدي ئٞمس جمي  )ري

ٞمخ .  ًٌَد اهللاًمِمَّ اف قمي ٞمٌحل( ٌلؾمي ًٌ ٌُمل اعمي ٌر اإلؾَمَلي ًة احٌلقي  )هًمَرومي

داعمًٝمٜمدس .  ب سمؼ لاقمٌ ومي رٌ  حًمٛمَّ ٞمخ , اعًمٚم٘مَّ باًمِمَّ ري ٚم ٌٛمل( قمي ًُمٕمي  )ًأؾَمتياٌذن لي

ٌي لًمٌ  ة اًمٕمي حي ة اًمٌٕمَٚمؿ أَص ٓميٚمي  ةٞمي اًمٌ اب اهلٌٛمَّ

يمتقر .  َ أَحي اًمدُّ ًي اعمًٝمٜمدس .  قظٗمً د حمي  نازٌ اف طٌمجي طًم

امقاّخ .   ً ًَٛمقد اًم  إيامق حيٞمكاّؾمتاذة .  حمي
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 :اًمٙمٜمٞمًة 

اعمٌٜمك شمدؿملم اعمٌٜمك اًمٙمٜمز لحًمتقياشمف: ]- 41صؼؼؼ ,, اجلزء اّلـ, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار يمٜمٞمًتل اّرصمقذيمًٞمة ُما أمجٚمؽاًم٘مٍس سمٞمِمقن طمٚمٛمل: 

ـ ب اعمًدؿمَّ س) اًمٙمٜمز هق سمٞمت اًمرَّ ّماه - ليمٚمٛمة شمدؿملم أل شمٙمريس شمٕمٜمل ختّمٞمص, سماعمػملق( اعمًٙمرَّ ومٌٕمد اًمتَّدؿملم صار اًمٌٞمت خًمّمَّ

ب ليتٍؿ سمّمٚمقات ,  لشمٙمريس اعمٌٜمك اًمٙمٜمز لحًمتقياشمف هق ظماٍص سماّؾم٘مػ- فومَل جيقز اؾمتخداُمف إُ ذم اًمٕمٌادة هق ليمٍؾ ُما ومٞم, ًمٚمرَّ

امُمًة, ـمقيٚمة  [-شمٌدأ ذم اًمًٖمًرلب لشمًتٛمر اًمٚمَّٞمؾ يمٍٚمف لشمٜمتٝمل سماًمً٘مٍداس, ًيًاقمدك ومٞمٝما اًمٙمٝمٜمة لاًمِمَّ

ُ شمّمػم اًمٙمٜمٞمًة سمٕمد ىًمدؾمٞمة اًمٙمٜمٞمًة: ]- 42صؼؼؼ ,, اجلزء اّلـ, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار يمٜمٞمًتل اّرصمقذيمًٞمة ُما أمجٚمؽاًم٘مٍس سمٞمِمقن طمٚمٛمل: 

س, شمدؿمٞمٜمٝما سمٞمتاه قمادياه  يس أبٞمٗماٟمٞمقس )سمؾ هل سمٞمت اهلل ليمٍؾ ُما ومٞمٝما ًُم٘مدَّ س»ف(: 315,304- ي٘مقـ اًم٘مد  ف هلل لًي٘مدَّ ؾمقاء , إقَّ ُما ًي٘مدَّ

ُمف, هق ًُمقىمَّر, يماق صٚمٞمٌاه أل إٟمجٞمَله أل صقرة أل إٟماء ٌ ٚمف لًٟمٙمر  ٌيٚمف لًٟمٙمَ  ًٟم٘م َ٘م حٞمحٌرُمف]أل: ٟمي لم , لًمٙمـ هماًمٌاه اًمتَِّمٙمٞمؾ اّلـ هق اًمّمَّ [ ًُمؽمضم 

يس شُمقهٌة اًمتَّ٘مديس اًمتل شًمٕمٓمك ُمٜمف ُمقا ىًمدس اّىمداس ّنَّف يماق »ف(: 331,420) أجرلٟمٞمٛمقس- ي٘مقـ اًم٘مد  إق يماق اًمٞمٝمقد ىمد يمرَّ

ب يًقعإذاه ومٚمٜمًٙمرف ٟمحـ سم٠مومْمؾ لىمار يملُمقوع اًمًٖمٗمراق لشماسمقت اًمٕمٝمد,  اًمٙمرلسمٞمؿًُمِمتٛمَله قمغم  - ي٘مقـ شٜمائًٜما اًمتل حيي ومٞمٝما اًمرَّ

يس ذهٌل اًمٗمؿ ) ٌ ًٚمقق أقمتاب اهلٞمٙمؾ لهؿ ؾماضمدلق»ف(: 347,407اًم٘مد  , لآظمريـ يٚمٛمًقهنا سم٠مجدهيؿ صمؿ أخؿ شمٜمٔمر يمٞمػ أقَّ اًمٌٕمض ًي٘م

 [-شيٕمقدلق هبا إمم أومقاهٝمؿ

ٌَّف اًمٙمٜمٞمًة سماًمٕمرلس ؟ ]- 14صؼؼؼ ,, اجلزء اّلـ, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار يمٜمٞمًتل اّرصمقذيمًٞمة ُما أمجٚمؽاًم٘مٍس سمٞمِمقن طمٚمٛمل:  لًمٙمـ حاذا شًمِم

لهل لشم٠مظمذ جمدها لومخرها ُمٜمف-  لهل شمًت٘مل يمٞماهنا ُمـ قمريًٝما- لختْمع ًمف ذم ـماقمة يماُمٚمةّق اًمٕمرلس: جيب أق حًتٍب قمريًٝما, 

ؼ ذم اًمٕمَلىمة سملم اعمًٞمح لاًمٙمٜمٞمًة- شم٠مظمذ حايتٝما لأُمٜمٝما ُمـ قمريًٝما  [لشًمٕمٚم ؼ آُماهلا لرضماءها قمٚمٞمف- لهذا يمٍٚمف يتح٘مَّ

ُمتك ليمٞمػ طمدث اُٟمِم٘ماؾ ذم ]- 19صؼؼؼ ,, اجلزء اّلـ, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار يمٜمٞمًتل اّرصمقذيمًٞمة ُما أمجٚمؽاًم٘مٍس سمٞمِمقن طمٚمٛمل: 

أخقهٞمة اًمًٞمد اعمًٞمح, ومٛمتك ليمٞمػ طمدث اُٟمِم٘ماؾ ذم هذك اًمٙمٜمٞمًة اًمقاطمدة ؟ إذا يماٟمت اًمٙمٜمٞمًة لاطمدة, لأؾماؾمٝما اإليامين هق 

, ليماق ذًمؽ ذم جمٛمع ظمٚم٘مٞمدلٟمٞمة, ف سمًٌب اخلَلؽ طمقـ ـمٌٞمٕمة اًمًٞمد اعمًٞمح451طمدث ؾمٜمة : اُٟمِم٘ماؾ اّلـاًمٙمٜمٞمًة اًمقاطمدة ؟ 

ؽ سم٘مرارات جمٛمع ظمٚم٘مٞمدلٟمٞمة: ( يمٜمائس همػم ظمٚم٘مٞمدلٟمٞمة1)لاٟمِم٘مت اًمٙمٜمٞمًة إمم:  ٌ أجْماه اًمتل شم١مُمـ سمٓمٌٞمٕمة  لهل, لهل اًمتل ُ شميَٕمؽمي

اد ليمٍؾ اِسماء اّلًملم, هذك  ,ًُمتٌٌَّٕمة ذم ذًمؽ هنج اًمٌاسما أثٜماؾمٞمقس اًمرؾمقزم لاًمٌاسما يمػمًمُّس اًمٙمٌػم, لاطمدة ًمٚمًٞمد اعمًٞمح سمٕمد اُحت 

٘مٞم٘مة لهل:  ياٟمٞمةيمٜمٞمًة أنٓمايمٞمة - اًمٙمٜمٞمًة اًم٘مٌٓمٞمة اّرصمقذيمًٞمةاًمٙمٜمائس هل اًمتل شًمٕمرؽ سماًمٙمٜمائس اّرصمقذيمًٞمة اًمِمَّ يمٜمٞمًة اهلٜمد - اًمنُّ

ياٟمٞمة لهل : ( يمٜمائس ظمٚم٘مٞمدلٟمٞمة2)- اًمٙمٜمٞمًة اّرُمٞمٜمٞمة ذم شمِمٞمٛمٞمازيـ- اًمٙمٜمٞمًة اّرُمٞمٜمٞمة ذم ًمٌٜماق- يمٜمٞمًة إريؽميا- يمٜمٞمًة احلٌِمة- اًمنُّ

ٌؽ سم٘مرارات جمٛمع ظمٚم٘مٞمدلٟمٞمة يمٜمٞمًة رلُما ٜمائس هل: , هذك اًمٙملهل أجْماه اًمتل شًمٜمادن سمٓمٌٞمٕمتلم ًُمٜمٗمّمٚمتلم ذم اًمًٞمد اعمًٞمح, اًمتل شميَٕمؽمي

لف اّ- اًمٙماصمقًمٞمٙمٞمة لاًمٙمٜمائس اًمٍتاسمٕمة هلا ف سمًٌب اخلَلؽ 1054ٟمِم٘ماؾ اًمثاين: طمدث ؾمٜمة اُ(- اًمٙمٜمائس اًمٌٞمزٟمٓمٞمة) رصمقذيمسيمٜمائس اًمرُّ

لح اًمً٘مًدس ت إمم: لهذا اُٟمِم٘ماؾ طمدث داظمؾ اًمٙمٜمائس اخلٚم٘مٞمدلٟمٞمة ٟمٗمًٝما, طمقـ اٟمٌثاؾ اًمرُّ ًمٞمٙمٞمة ( يمٜمٞمًة رلُما اًمٙماصمق1), وماٟمِم٘مَّ

ب اعمًحٞمل », ومّمارت اجلٛمٚمة: إمم ىماٟمقق اإليامق شلاُسمـ» لهل اًمتل أواومت يمٚمٛمة: لاًمٙمٜمائس اًمٍتاسمٕمة هلا لح اًمً٘مًدس اًمرَّ ٟمٕمؿ ٟم١مُمـ سماًمرُّ
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لف اّرصمقذيمس2)- شاعمًٜمٌثؼ ُمـ اِب لاُسمـ هذك لهبذا متاصمٚمت ذم , لهل اًمتل مل شم٘مٌؾ هذك اإلواومة(: اًمٙمٜمائس اًمٌٞمزٟمٓمٞمة) ( يمٜمائس اًمرُّ

س , شُمارشمـ ًمقصمر» ف ليماق قمغم يد1521طمدث ؾمٜمة : اُٟمِم٘ماؾ اًمثاًمث- دلٟمٞمةٞماًمٕم٘مٞمدة ُمع اًمٙمٜمائس اّرصمقذيمًٞمة همػم اخلٚم٘م ًُم١مؾم 

ت يمٜمٞمًة ف1538لطمدث سمٕمد ذًمؽ اُٟمِم٘ماؾ اًمراسمع ؾمٜمة - ليماق هذا اُٟمِم٘ماؾ داظمؾ اًمٙمٜمٞمًة اًمٙماصمقًمٞمٙمٞمة, اًمؼملشمًتاٟمتٞمة , إذ اٟمِم٘مَّ

,  صمؿ شمقاًمت اُٟمِم٘ماىمات داظمؾ اًمؼملشمًتاٟمتٞمة ذاهتا- ليماق أجْماه هذا اُٟمِم٘ماؾ داظمؾ اًمٙمٜمٞمًة اًمٙماصمقًمٞمٙمٞمةاُمـ, إٟمجٚمؽما قمغم يد هٜمرن اًمث

ا أباطمت طمرية اًمتَّٕمٚمٞمؿ ًمٙمٍؾ أطمد,  ٞميع اًمؼملشمًتاٟمتٞمةّهنَّ  [-لاًمٞمقف شمقضمد آُؽ اعمذاهب لاًمِم 

أهٍؿ ُمَلُمح اًمٙمٜمٞمًة اًم٘مٌٓمٞمة ]- 21صؼؼؼ ,, اجلزء اّلـ, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار يمٜمٞمًتل اّرصمقذيمًٞمة ُما أمجٚمؽاًم٘مٍس سمٞمِمقن طمٚمٛمل: 

, لهل أجْماه يمٜمٞمًة اإلؾمٙمٜمدرية, ٟمًٌةه إمم ُم٘مٍر ّقَّ يمٚمٛمة ىمٌٓمل شمٕمٜمل ُمٍمن, اًمٙمٜمٞمًة اًم٘مٌٓمٞمة هل اًمٙمٜمٞمًة اعمٍميةاّرصمقذيمًٞمة: 

ة شمزيد قمغم اًّمػ ؾمٜمة, لهل يمذًمؽ اًمٙمٜمٞمًة اعمر يس ُمرىمس-ىمًٞمة, ٟمًٌةه عماًمًٙمرد اًمٌاسمقن هبا ًُمدَّ ًٝما اًم٘مد   [١مؾم 

 اّرصمقذيمًٞمة: 

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  ُمـ اًمٌدهيل أقَّ ]- 5صؼ ,, اجلزء اّلـ, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

أن: ُمٕمٜمك يمٚمٛمة أرصمقذيمس شمٕمٜملمجٞمٕمٜما يٕمٚمؿ أقَّ  ؼ أقَّ اّرصمقذيمًٞمة صمٌتت يمام هل سملم شمٞمَّاريـ, أطمدمها ًُمًت٘مٞمؿ اًمرَّ يٛمٞمٜمل , لهذا حًي٘م 

ؽ مًتث ٚمف اًمٙمٜمٞمًة اًمٙماصمقًمٞمٙمٞمة  [-يًارن ًُمٕمؽمض مًتث ٚمف اًمٙمٜمٞمًة اًمؼملشمًتاٟمتٞمة, لآظمر ًُمتٓمر 

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  إقَّ ٌدياٟمتٜما شم٘مقف ]- 12صؼ ,, اجلزء اّلـ, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

ب »اًمرؾمقـ:  سمقًمسلاًمتل ىماـ قمٜمٝما ًُمٕمٚم ٛمٜما قمغم اًمٕم٘مٞمدة اّرصمقذيمًٞمة اًمتل شمًٚمَّٛمٜماها ُمـ اِسماء ًُمٜمذ ومجر اعمًٞمحٞمة,  ىمد شمًٚمَّٛمًت ُمـ اًمرَّ

ا ُمـ اًمٕم٘مٞمدة- (,23.  11)يمقرٟمثقس اّلمم  شُما ىمد ؾمٚمَّٛمًتٙمؿ إيَّاك لطمٞمة لطمدها ظًمًٚمقًّ  [ومٝمل ُ شم٘مقف قمغم اًمٕماـمٗمة اًمرُّ

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  أرصمقذيمًٞمتل ]- 20صؼ ,, اجلزء اّلـ, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

ؾًمؾ مل شًمقدٌ  ك شم٘مٚمٞمدية, ومٛمـ قمٝمد اًمًٞمد اعمًٞمح لاًمرُّ سمؾ يماق اًمقطمل ع سًمًٓمقق أؾمٗمار اًمقطمل اإلهلل ذم يًمًتب ًُمٜمٔمَّٛمة, شم٘مٚمٞمدية: هل شًمًٛمَّ

ٚميػ ٚميػ قمـ ؾمي س أل ًٟمًٔمؿ اًمٙمٜمٞمًة لشمرشمٞمٌاهتا ظمي  [, ىمرق سمٕمد آظمر, سمٙمؾ إضمَلـ لاطمؽماف-يتٜماىمٚمف اعم١مُمٜمقق ؾمقاء يماق آيات اًمٙمتاب اعمً٘مدَّ

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  يِمؽمط همػم أنَّف ]- 21صؼ ,تٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة , اجلزء اّلـ, ُمٙمأرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

ة اًمتَّ٘مٚمٞمد أق يٙمقق س ,1: ًمّمحَّ وم٘ماه ًمرلح اًمٙمتاب اعمً٘مدَّ ؾمقًمٞمَّة ,2- ًُمقا ٕماه قمٚمٞمف ُمـ ؾمائر آسماء اًمٙمٜمٞمًة اًمرَّ , إذ أقَّ يمٜمٞمًتٜما هل يمٜمٞمًة جًمٛمي

ٕمٞمَّة لًمٞمًت يمٜمٞمًة ومردية-  ٛمي َ ؾًمؾأق يٙمقق ىمديؿ اًمٕمٝمد ليرضمع  ,3جمي  [, أن اًمًٕمًّمقر اّلمم ًمٚمٛمًٞمحٞمة-إمم قمٍم اًمًٞمد اعمًٞمح لاًمرُّ

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  اًمٙمٜمٞمًة ]- 22صؼ ,, اجلزء اّلـ, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

أن اجلا ٚمٓمة اًمٙمٜمًٞمة اًمتل هلا اًمرَّ ًُّ - أٍُما يمٜمٞمًتٜما اّرصمقذيمًٞمة ومٝمل ُمع ذم اًمتَّٗمًػم لًُمارؾمة اًمٕمٌادةاًمؼملشمًتاٟمتٞمة يمٜمٞمًة ومردية لُ شم١مُمـ سماًم

ء أيماق قم٘مٞمدة أل ـم٘مس أل رلطماٟمٞمة,  خيص ذم أُمر يمٜمز, ؾمقا ر رأجف اًمِمَّ سمؾ يٜمتٝمل اًمٙمؾ سمًٛمقضمب يمٜمٞمًة جمٛمٕمٞمة ُ شمؽمؿ ًمٚمٗمرد أق ًي٘مر 

س  لح اًمً٘مًدس ةسمرئاؾمجمٛمع ًُم٘مدَّ  [-اًمٌاسما إمم ُما ًيرؿمدهؿ اًمرُّ
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ص ُمتَّك ًُمرضماق:  ًهٜما يتٌادر إمم ]- 22صؼ ,, اجلزء اّلـ, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

هـ ؾم١ماـ:  س لطمدك ُ يٙمٗمل ًمٚمخَلص ؟اًمذ  لهؾ ٟمحـ حًمتاضمقق إمم أىمقاـ آسماء لشم٘مٚمٞمدات لـًمً٘مقس هبذا اًمٙمٍؿ  هؾ اًمٙمتاب اعمً٘مدَّ

س اًمذن ذم اًمٙمٜمٞمًة اّرصمقذيمًٞمة, يمام شم٘مقـ اًمٓمَّقائػ اّظمرم قمٜمٍا --- ؟؟ ومٚمإلضماسمة قمغم هذا اًم١ًماـ ٟم٘مقـ:  إذا يماق اًمٙمتاب اعمً٘مدَّ

د, لطمدك يٙمٗمل ٌت ؟, لاًمٗمٙمر ًُمقطمَّ دت اًمٓمَّقائػ سمٞمٜمٙمؿ لشمِمٕمَّ ذًمؽ ُمـ اُضمتٝمادات اًمٗمردية ذم اًمتَّٗمًػم اًمتل اٟم٘مًٛمت  أخٞمس ومٚمامذا شمٕمدَّ

دت  ٌت لشمٕمدَّ ئٗمٝما إمم اُِؽلشمِمٕمَّ ة ذم اًمؼملشمًتاٟمتٞمة اًمتل لصٚمت ـمقا  [-ظماصَّ

يمٚمٛمة أرصمقذيمًٞمة شمٕمٜمل اّرصمقذيمًٞمة: ]- 18صؼؼؼ ,, اجلزء اّلـ, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار يمٜمٞمًتل اّرصمقذيمًٞمة ُما أمجٚمؽاًم٘مٍس سمٞمِمقن طمٚمٛمل: 

ُمـ لاّبدية, متجٞمد: ذليمًا, ًُمًت٘مٞمؿ: أرصمق) اًمتَّٛمجٞمدًُمًت٘مٞمٛمة  سمٗمٙمر ًُمًت٘مٞمؿ (, وماًمٙمٜمٞمًة هل اعمًًت٘مٞمٛمة اًمتَّٛمجٞمد لاًمِمٝمادة هلل ذم اًمزَّ

ؾمة  [-لًُمٕمت٘مد صماسمت لطمٞماة ـماهرة ًُم٘مدَّ

 :اًمٙماصمقًمٞمٙمٞمة 

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  ا اًم٘مارئ ]- 12صؼ ,, اجلزء اًمثاين, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ هلذا أهيُّ

ف ًمؽ ذم هذا اًمٌاب, عمحة قمـ اعمجاُمع اعمًٙمقٟمٞمة, ًُمٜمذ سمداية اعمًٞمحٞمة,  طمتك هناية اًمٗمؽمة اًمتل سمدأ احلٌٞمب, يماق ُمـ اعمًٝمٍؿ ضمداه أق أىمد 

ليمؿ , لاًمٗمرؾ سمٞمٜمٝمام, تٌَّْمح ومٞمٝما ُمقىمػ اًمٙمٜمٞمًتلم اّرصمقذيمًٞمة لاًمٙماصمقًمٞمٙمٞمةي, ف451ومٞمٝما اُٟم٘مًاف سمٛمجٛمع ظمٚم٘مٞمدلٟمٞمة اعمِمئقف ؾمٜمة 

يًلم ذم اعمجاُمع, ظماًمٗمت اًمٙماصمقًمٞمٙمٞمة اإليامق اًم٘مقيؿ ة ومٞمام اٟمحرومت إًمٞمف , ـمٕمٜمات ىماشمٚمة ُمـ اخلٚمػ, لـمٕمٜمت اِسماء اًم٘مد  ا ًُمًتٛمرَّ يمٞمػ أهنَّ

ؽ هبا ًَّ ا ُ شمْمع , ُمـ قم٘مائد ُ شمزاـ شمتٛم  [-يدها ذم يد احلؼلحترص قمغم أهنَّ

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  لًمٙمـ ًمألؾمػ ]- 15صؼ ,, اجلزء اًمثاين, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

ديد,  ٌَّة هذك, ُلق اّلـ, وم٢مقَّ سماسما رلُمااًمِمَّ ًمرهمٌتف ذم , لاٟم٘مٚمب وٍد يمٜمٞمًة اإلؾمٙمٜمدرية, ىمد ظمرج قمـ هذك اًم٘ماقمدة, لومّمؿ ذيمة اعمح

ئاؾمة قمغم اًمٕمامل يمٚمف, أق يٙمقق هق اعمًٕمٚم ؿ اّلـ ًمٚمٙمٜمٞمًة اًمٕماُمة , ًمذًمؽ ؾمٕمك ًمٕم٘مد جمٛمع ظمٚم٘مٞمدلٟمٞمة, لرؾمؿ أق شمٙمقق ًمٙمٜمٞمًة رلُما اًمر 

يًلم ة ًمٚم٘مد  ًٌٕمد قمـ اًمتَّٕمٚمٞمؿ اّصٞمؾ لاإليامق اعمًًٚمَّؿ ُمرَّ  اًمٙمٜمٞمًة لأدظمٚمقا شمٕماًمٞمؿ همريٌة ذم, لُمـ سمٕمدك متادم يمؾ سماسمالات رلُما ذم اًم

لُماٟمٞمة ليمٜمائس اًمٖمرب اعمًٞمحل لُماين, لسمٕمٞمداه قمـ اًمتل سمٜمقها قمغم سمدقمة رئاؾمة سمٓمرس اًمرؾمقـ, اًمرُّ , لذم فمٍؾ ُمٗمٝمقف قمّمٛمة اًمٌاسما اًمرُّ

ٌَّب يمثػماه ُمـ اعمِمايمؾ-  [اًمتَِّمالر ُمع اًمٙمٜمائس اّرصمقذيمًٞمة, فمٚمَّت يمٜمٞمًة رلُما ًُمٜمٗمّمٚمة قمـ رلح اعمجٛمع, ُمٍا ؾم

ص ُمتَّك ًُمرضم ليتٌَّْمح ]- 60, 59صؼ ,, اجلزء اًمثاين, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاق: اًمً٘مٛمُّ

ٟمف اّنٌا يمػمًمُّس ُم٘مار, سمٓمريرؿ اّىمٌاط اًمٙماصمقًمٞمؽ ؾماسم٘ماه, ذم يمتاسمف  إقَّ اًمٙمٜمٞمًة »إذ ىماـ:  شاًمقوع اإلهلل ذم شم٠مؾمٞمس اًمٙمٜمٞمًة»ًمٜما ُمٍا دلَّ

ت رك إيامق ٟم٘مٞمة اًمٖمرسمٞمة ىمد ضمحدي يس أثٜماؾمٞمقس, اإليامق اّرصمقذيمز سمٕمد أق أصدرك لصقَّ أظمذت ذم صٍؽ , لاٟمٗمّمٚمت قمـ ذيمة اًم٘مد 

ة لاطمدة, لارمتت ذم أطمْماق اّؾماىمٗمة اِريقؾمٞملم أنٗمًٝمؿ, اًمٌدقمة اِريقؾمٞمة لًمٙمـ صمَلث , قمغم أقَّ اًمٙمٜمٞمًة اًمٖمرسمٞمة مل دمحد اإليامق ُمرَّ

يس ظمرج قمدد يمٌػم ُمـ اّؾماىمٗمة اًمٖمرسمٞملم قمـ إرادة اإلُمؼماـمقر ىمًٓمٜمٓملم,  , قمٜمدُماف351ؾمٜمة  اّلمم:: ُمٍرات لطمٙمٛمقا قمغم اًم٘مد 

ؾ , ذم جمٛمع ُمٞمَلٟمق, ف355ؾمٜمة  اًمثاٟمٞمة:- أثٜماؾمٞمقس سمٜمٗمٞمف سماـمَله  يس أثٜماؾمٞمقس 300طمٞمث صدَّ ًٌقـ , أؾم٘مػ همريب قمغم ظمٚمع اًم٘مد  لىًم
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يس أثٜماؾمٞمقس اًماِريقؾمٞملم ذم ذيمة اًمٙمٜمٞمًة ؾ اًم٘مد  ذم , ف356ؾمٜمة  اًمثاًمثة:ٕمذاب لاّمل لاًمٜمَّٗمل قمغم ضمحد اإليامق اعمًًت٘مٞمؿ- , لومْمَّ

ٝمػم , لاًمتَّقىمٞمع قمغم ظمٚمع أثٜماؾمٞمقس, لآـ اُّمر هبؿ إمم ضمحد اإليامق اًمٜمٞم٘مالن, أؾم٘مػ همريب 400لاًمذن طميك , جمٛمع ريٛمتل اًمِمَّ

ل يٕمقد إمم يمرد رلُمٞمف, لاًمذن يماق ُمٜمٗمٞمًّا قمٜمف ؾمٜملم, , طمتك أقَّ ًمٞمٌاريقس أؾم٘مػ اًمٙمٜمٞمًة اًمٖمرسمٞمة يمٚمٝما, ًمٙملاُقمؽماؽ سماِريقؾمٞملم

يس أثٜماؾمٞمقس ُمـ ذيمة اًمٙمٜمٞمًة, ضمحد إيامق ٟم٘مٞمة يس لاقمتٜمؼ اِريقؾمٞمة, لىمٓمع اًم٘مد  ]اعمٕمرلؽ سماؾمؿ  أجرلٟمٞمٛمقس- لىماـ قمٜمف اًم٘مد 

ضماـ»ضمػملف[ ذم يمتاسمف  ئؿ اعمٜمٗمك, لوٌجر ُمـ اًمقطمدة,  شُمِماهػم اًمر  ىميعي إقَّ ًمٞمٌاريقس ؾمي ىمَّع]أل:  ومقي , لدظمؾ قمغم اًمًٙمٗمر اِريقد[ ومقي

ه يمام اقمت٘مد- ه ًُمٜمتٍما  [شرلُمٞمة سمٕمد ذًمؽ اجلٝمد, فماومرا

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  مل يٙمـ ذًمؽ ذم ]- 61صؼ ,, اجلزء اًمثاين, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

اسمٌ٘مة ومحًب,  ًٍ اومة, أجٍاٌُمٜما هذك اًمتل ومٞمٝما ىماُمت جٌلاق احٌلقار سملم اًمٙمٜمائس لًمٙمـ أجْماه ذماًمًٕمًّمقر اًم , لاًمتل ًيٛمث ٚمٜما ومٞمٝما, صاطمب اًمِّن 

يًة دُمٞماٟمة اًمٕماٌُمر, لاًمتل سمذًمت اّنٌا سمٞمِمقناحلؼم اجلٚمٞمؾ,  س, لًُمٓمراق دُمٞماط ليمٗمر اًمِمٞمخ, لرئٞمس دير اًم٘مد  , ؾمٙمرشمػم اعمجٛمع اعمً٘مدَّ

اّرصمقذيمًٞمة لاًمؼملشمًتاٟمتٞمة , إذ اشمَّٗم٘مت مجٞمع اًمٙمٜمائسف[, 2004ا ي ]هماًمٌاه اعم٘مّمقد قماف جمٝمقدات ُمْمٜمٞمة, يماق آظمرها ذم اًمٕماف اح

اد, لاًمٙماصمقًمٞمٙمٞمة دة, ًمٞمٚمت٘مل اجلٛمٞمع ذم اإليامق هبا قمـ ـمٌٞمٕمة اًمًٞمد اعمًٞمح اًمقاطمدة ذم اُحت  ت هذك قمغم صٞماهمة صٞمٖمة ًُمقطمَّ , لىمد ًأقٌمدَّ

ٞمٖمة, لشًمٌرؿ ًمٚمتَّقىمٞمع قمٚمٞمٝما, لاّظمذ هب لاِق شًمٗماضمئٜما اًمٙمٜمٞمًة اًمٙماصمقًمٞمٙمٞمة سماشم ٗماىمٝما ُمع ا ُمـ مجٞمع اًمٙمٜمائس ذم اُضمتامع اًم٘مادف, اًمّم 

ٓمقريلم  [-ًمٞم٠مظمذلا سمًٛمٕمت٘مدهؿ اخلاـمئ سم٠مقَّ ًمٚمًٞمد اعمًٞمح ـمٌٞمٕمتاق لُمِمٞمئتاق, اًمٜمًَّ

ص ُمتَّك ًُمرضماق:   7يقضمد ]- 68صؼ ,ٕمذراء سمٛمٖماهمة , اجلزء اًمثاين, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمأرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

لف اًمٙماصمقًمٞمؽ ,2, ـمائٗمة اّىمٌاط اًمٙماصمقًمٞمؽ ,1لهل:  ـمقائػ يماصمقًمٞمٙمٞمة ذم ُمٍم  ,4, ـمائٗمة اعمقارٟمة اًمٙماصمقًمٞمؽ ,3, ـمائٗمة اًمرُّ

ياق اًمٙماصمقًمٞمؽ - لهذك ـمائٗمة اًمَلشملم اًمٙماصمقًمٞمؽ ,7, ـمائٗمة اًمٌٙمٚمداق اًمٙماصمقًمٞمؽ ,6, ـمائٗمة اّرُمـ اًمٙماصمقًمٞمؽ ,5, ـمائٗمة اًمنُّ

اث, لاًمٍتاريخ, ختتٚمػ سمٕمْمٝما قمـ سمٕمض ذم اًمٕم٘مٞمدةاًمٓمَّقائػ  , ومًٙمٍؾ ـمائٗمة شًمّمكٍم لاًمٚمُّٖمة اعمًًتخدُمة, لاًمٚمٞمتقرضمٞمات, لاًمٓمَّ٘مس, لاًمؽمُّ

ػ ختْمع لمجٞمع هذك اًمٓمَّقائٟمّمػ اًمٚمٞمتقرضمٞما سمًٚمٖمتٝما, إق يماٟمت ًهياٟمٞمة أل يمٌٚمداٟمٞمة أل ُشمٞمٜمٞمة -- إًمخ, اًمٜم ّمػ اِظمر سماًمٚمُّٖمة اًمٕمرسمٞمة- 

ا شمرشمٌط سمٌٕمْمٝما قمـ ـمريؼ ًمٌاسما رلُما ة يمؾ ؿمٝمر, يمام أهنَّ ٌٕمة, ُمرَّ ًَّ ؤؾماء ومٞمٝما, اًم قمقن اًمٕماف, لجيتٛمع اًمرُّ جمٚمس , ليقضمد اعمجٚمس اًمرَّ

ٌٕمة هلذك اًمٓمَّقائػ, اًمٌٓماريمة اًمٙماصمقًمٞمؽ ذم ُمٍم ًَّ ؤؾماء اًم ًم٘مرارات لًيٕمتؼم هذا اعمجٚمس هق اهلٞمئة اًمًٕمٚمٞما اًمتل شًمّمٌدر ا, لاًمذن يًْمٍؿ اًمرُّ

ئٗمٝمؿ-اًمتَّقضمٞمٝمات جلٛمٞمع يماصمقًمٞمؽ ُمٍم  [, قمغم اظمتَلؽ ـمقا

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  ذم ؾمٜمة ]- 67صؼ ,, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماة, اجلزء اًمثايناًمً٘مٛمُّ

ف, سمٚمغ قمددهؿ ٟمحق 1908ذم ؾمٜمة ف, يماق قمدد اّىمٌاط اًمٙماصمقًمٞمؽ ذم ُمٍم ٟمحق قمنمة آُؽ ؿمخص, لصمَلصملم يماهٜماه, ل1900

ءة اًمٙمٜمٞمًة»قمنميـ أخٗماه, لمخًقق يماهٜماه )سمحًب ُما لرد ذم يمتاب  (- لُمـ اًمٓمٌَّٞمٕمل أقَّ ذًمؽ اًمٕمدد ُ ًيٛمٙمـ أق 2ضمزء  شدًمٞمؾ إمم ىمرا

, اّرصمقذيمًٞمة إمم اًمٙماصمقًمٞمٙمٞمةلإٟمَّام شمْماقمػ سماىمتٜماص أبٜماء اًمٙمٜمٞمًة ؾمٜمقات سماًمتَّٜماؾًمؾ أل اًمٜمُّٛمٍق اًمٓمٌَّٞمٕمل,  8يٙمقق ىمد شمْماقمػ ظمَلـ 

يَّة لاعمٕمٜمقية  [-لُ شمزاـ اًمٙمٜمٞمًة اًمٙماصمقًمٞمٙمٞمة شمتٌَّخذ هذك اًمٓمَّري٘مة ذم ضمذب ألُدٟما إًمٞمٝما, قمـ ـمريؼ اإلهمراءات احاد 
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ص ُمتَّك ًُمرضماق:  لًم٘مد سًمٌذًميت ]- 69صؼ ,, اجلزء اًمثاين, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

ٌيؾ رلُما سماؾمت٘مٓماب يمٜمٞمًة اإلؾمٙمٜمدرية
ُمـ , لقمغم رأؾمٝمؿ سمٓمريرؿ اّرصمقذيمس, وٍج اّىمٌاطف, 1794, لذم ؾمٜمة حًمالُت يمثػمة ُمـ ىمٌ

اسمع قمنم, لاعمًٕمٚم ؿ إسمراهٞمؿ اجلقهرن, حًمالُت اعمًرؾمٚملم اًمٙماصمقًمٞمؽ جلذب اّىمٌاط إًمٞمٝمؿ ًٍ ت ًُمٕماهدة سملم اًمٌاسما ي١مٟمَّس اًم , لًمٙمـ قًمٌ٘مدي

خّمٞمٍات ُمـ اجلاٟمب اِظمر- شمٜمًٍص ذم  لاعمًٕمٚم ؿ ضمرضمس أظمٞمف ُمـ ضماٟمب, لاًمٌاسما يمػمًمُّس, رئٞمس قماف ًرهٌاق اًمٙماصمقًمٞمؽ, لسمٕمض اًمِمَّ

, لًمق ًلضٌمدي ظمَلؽ سمٞمٜمٝمام, شمٚمج٠م اًمٙمٜمٞمًتاق إمم رئاؾمتٝمام, اًمتل هلام طمٍؼ مأومراد اًمٓمائٗمة اّظمر, قمغم قمدف اىمتٜماص أن ـمائٗمة»جًمٛمٚمٝما --- 

 [-شقم٘ماب اعمًخٓمئ, قمغم أق شمٙمق اًمٕمَلىمة ًُمًتٌ٘مٚمَّة سماًمتَّامف, لُ يًٙمـ ًمٙمٜمٞمًة رلُما أن زقماُمة قمغم يمٜمٞمًة اإلؾمٙمٜمدرية

 ة:اًمؼملشمًتاٟمتٞم 

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  يمٚمٛمة ]- 51صؼ ,, اجلزء اّلـ, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

لم, أن: لًيٕمرؽ أصحاب هذك اًمٓمَّائٗمة سماًمؼملشمًتاٟمت, يمٚمٛمة ُشمٞمٜمٞمة ُمٕمٜماها اطمتجاجسمرلشمًتاٟمت:  ُقمؽماوٝمؿ قمغم , لذًمؽ اعمًحتج 

 [-ُمارشمـ ًمقصمرٓمة زقمٞمٛمٝما , لىمد ٟمِم٠مت اًمؼملشمًتاٟمتٞمة ذم أخامٟمٞما سمقاؾماًمٙمٜمٞمًة اًمٙماصمقًمٞمٙمٞمة لرئٞمًٝما سماسما رلُما

ُما هل أهٍؿ اخلَلومات ]- 80, 79صؼؼ ,, دار ٟمقسمار ًمٚمٓمٌاقمة ُمائة ؾم١ماـ لضمقاب ذم اًمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞمة اّرصمقذيمًٞمةاّنٌا سمٞمِمقن: 

لح اًمً٘مًدس ُمـ اِب لاُسمـ1)اًمٕم٘مائدية ُمع اًمٙمٜمٞمًة اّنجٚمٞمٙماٟمٞمة ؟ اجلقاب:  ر ( إًمٖماء أرسمٕمة 2), ُمثؾ اًمٙماصمقًمٞمؽ- ( اٟمٌثاؾ اًمرُّ أها

ر اًمٙمٜمٞمًة ر وم٘مط هل اعمٕمٛمقدية لاّومخرؾمتٞما ُمـ أها لاج لاعمػملق لاُقمؽماؽ لُمًحة اعمر ي, لاُقمؽماؽ سمثَلصمة أها , لهل اًمزَّ

هٌٜمة3)لاًمٙمٝمٜمقت-  امح سمزلاج اًم٘مًالؾمة سمجٛمٞمع درضماهتؿ- ( إمهاهلؿ اًمرَّ ًَّ ( قمدف لضمقد ؾًمٚمٓماق ذم 5)- ( إًمٖماء اّصقاف4), لسماًمٍتازم اًم

حٞمحة لُمٜمع اُٟمحراومات لاًمٌدع- ُمث اًمٙمٜمٞمًة س قمٜمدٟما, سمحٞمث ًيٛمٙمـ احلٗماظ قمكم اًمتَّٕماًمٞمؿ اًمّمَّ امح 6)ؾ ؾًمٚمٓمة اعمجٛمع اعمً٘مدَّ ًَّ ( اًم

اء ر, صمٍؿ ذم درضمة اّؾم٘مٗمٞمة  سمرؾماُمة اًمٜمً  ٞمًٞمة اًمٙماُمٚمة لظمدُمة اّها  ً امؾمٞمة اًمٙماُمٚمة لظمدُمة اعمذسمح, صمٍؿ ذم درضمة اًم٘م ذم درضمة اًمِمَّ

رضمة ُمًٛمقح ٞمة اعمًئقًمة قمـ إيٌارؿمٞمة أل صاطمٌة يمرد, سمام ذم ذًمؽ رومع احلٞمَّة اًمٜمُّحاؾمٞمة- اعمًاقمدة, صمٍؿ اّؾم٘مٗم اء ذم هذك اًمدَّ لمجٞمع اًمٜمً 

ـٍ ًُمٓمٚمَّ٘مات لاج لسمٕمْمٝم ـٍ سماًمزَّ لضمات8), سمدلق اإليامق أل اعمٕمٛمقدية- ( اُقمت٘ماد سمخَلص همػم اعم١مُمٜملم7)- هل د اًمزَّ امح سمتٕمدُّ ًَّ  ( اًم

يـ ذم أومري قاذ ضمٜمًٞماه 9)٘مٞما- ًمٚمًٛمتٜمٍم  وماع قمـ اًمِمَّ ( إسماطمة ٟم٘مد اًمٙمتاب 9)- لؾمٞماُمتٝمؿ ذم درضمات اًمٙمٝمٜمقت ذم سمٕمض إيٌارؿمٞماهتؿ, ( اًمد 

س س ذم اًمٙمَلف قمـ اهلل10)- إدظماـ اًمٕم٘مؾ اًمٌنمن يمٛمّمدر ًمٚمتَّٕمٚمٞمؿ اًمَلهقيت- اعمً٘مدَّ ًمتحار  ( اؾمتخداف ًًمٖمة ضمديدة ذم اًمٙمتاب اعمً٘مدَّ

ٚمٓمة اًمٙمٜمًٞمة-اًمتًَّٛمٞمات اعمٕمرلومة, ُمثؾ ا ًُّ ضمؾ قمكم اعمرأة ذم اًم ؾ اًمرَّ  [ِب لاُسمـ, سمدقمقن أقَّ هذك اًّم٘ماب شًمِمػم إمم شمٗمقُّ
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 :ئٞمًٞمة  اًمٕم٘مائد اًمرَّ

 :لس  اًمٍثاًًمقث اًمً٘مدُّ

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼٌم اًم٘مٍس ُمٜم ًيٙمتٗمك سماًم٘مقـ لحاذا ُ , ُما اًمٗمائدة ُمـ شمٕمٚمٞمؿ اًمتَّثٚمٞمثىمد ًي٠ًمـ: ]- 113, 112صؼ ,, ُمٙمتٌة اعمح

اإلضماسمة قمغم  , ُمٜمٝما:إقَّ شمٕمٚمٞمؿ اًمتَّثٚمٞمث ضلرن اُقمت٘ماد سمف يماُقمت٘ماد سمقطمداٟمٞمة اهلل ّؾمٌاب يمثػمةومٜمًجٞمب:  سمقطمداٟمٞمة اإلهل ؟

ٝمق , وملسمام أنَّف همػم ًُمتٖمػم  , ُمثؾ: يمٞمػ يٙمقق اهلل هق اًمقدلد أل اعمحب, اُقمؽماوات اًمٙمثػمة اًمتل ًيٕمؽمض هبا قمغم اًمقطمداٟمٞمة اعمحْمة

قًدلد أل حمٌقب ًُمٜمذ اّزـ ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمٕمامللدلد ًُمٜمذ اّزـ,  ومٛمـ قمًاك يٙمقق ذًمؽ اعمحٌقب اعمقضمقد ًُمٜمذ - ليٚمزف ُمـ ذًمؽ أق يٙمقق ُمي

يح لاًمقطمٞمد هلذا اًم١ًماـ»ىماـ أطمد اّوماوؾ:  اّزـ قمٜمد اهلل ؟ ًدلد لأىمٜمقف - ومٗمل قم٘مٞمدة اًمتَّثٚمٞمث اجلقاب اًمٍمَّ ومٜم٘مقـ إقَّ أىمٜمقف اِب اًمقي

ُ ًيٛمٙمـ اُقمت٘ماد سمقضمقد صٗمة - لقمٚمٞمف, شأطمٌٌتٜمل ىمٌؾ إٟمِماء اًمٕمامل»- لُما أطمًـ ُما ىماـ يًقع ذم هذا اعمٕمٜمك خماـمٌاه ّبٞمف: سمـ اعميقًدلداُ

د اّىماٟمٞمؿ ُمع لطمدة اجلقهر, اعمحٌة ذم اهلل ًُمٜمذ اّزـ اه , ُما مل ٟمٕمت٘مد سمتٕمدُّ ػم  , ف ومٞمفاسمتدأ أق حًيٍب ُمـ اًمقىمت اًمذن ظمٚمؼ ًم, لإُ يماق ًُمتٖمي

ـ ذم يمٞماٟمف » إقَّ ُمٕمٜمك شمٕمٚمٞمؿ اًمتَّثٚمٞمث- شأنا اًمرب ُ أتٖمػم», لهذا سماـمؾ ّنَّف ىماـ: حمٌقسماه ُمـ اعمَلئٙمة لاًمٌنم أقَّ اهلل يماُمؾو ذم ٟمٗمًف لًُمتْمٛم 

ا قم٘مٞمدة اًمقشيمؾ ُما هق ضلرن ًمٙمامًمف ـ ؾمقاك ليمائـ سمٛمٗمردك ُم»طمداٟمٞمة اعمحْمة ومٛمٕمٜماها - أُمَّ لإُ , شٜمذ اّزـأقَّ اهلل إهل ًُمٜمٕمزـ قمٛمَّ

- وم٢مذا ىًمٚمٜما ومٞمٜمٌٖمل أق شمٙمقق صٗماشمف ىمائٛمة ُ ًُمٕمٓمَّٚمة- ّنَّف إذا يماق اهلل ذا صٗمات, ومٜمْمٓمر إمم اًم٘مقـ أق اًمٙمقق أززم ليماق ًُمِماريماه ًمف

ٗمات اّدسمٞمة  لإمم ُمـ ئمٝمر ىمقشمف ؟, لُمع ُمـ يٙمقق طمٙمٞمامه , لُمـ حًيٍب , ومام اعمٕمٜمك أقَّ اهلل حًمٍب لطمٙمٞمؿ لىمقنسماًمقطمدة اعمحْمة,  إقَّ اًمّم 

 [)ُ آخٝمة(- ومٚمذا لضمب أق يٙمقق ذم اهلل أىماٟمٞمؿ, ُ شًمقضمد إُ سملم ؿمخّملم قماىمٚملمسم٠مؾمٛمك ُمٕمٜماها, 

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ هؾ ]- 356, 355صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

د أٍن شمٖمٞمػم  ًُّ د,  ذم اجلقهر اإلهلل همػم اعمًتٖمػم  ؟أطمدث اًمتَّج ًُّ د هق ىًمدرة ج: مل يٓمرأ أن شمٖمٞمػم قمغم اجلقهر اإلهلل سمًٌب اًمتَّج ًُّ وماًمتَّج

ُماق دلق أٍن شمٖمٞمػم ـمرأ قمغم اجلقهر اإلهلل, ُمـ ىًمًدرات اهلل ت ذم ُمؾء اًمزَّ ري د- فميٝمي ًُّ د هق هق اهلل ىمٌؾ اًمتَّج ًُّ , لضب وماهلل سمٕمد اًمتَّج

ُه قمغم هذا وم٘ماـ:  وماًمتٖمػمُّ - هق ىمادرو أق خيٚمؼ لىمتام أراد- إقَّ صٗمة اًمً٘مدرة قمغم اخلٚمؼ ُمقضمقدة أصَله ذم ـمٌٞمٕمة اهلل»ٟمٞماومة اّنٌا سمٞمِمقن ُمثا

ا مل شمٙمـ ُمقضمقدة صمٍؿ دظمٚمت إمم طمٞم ز اًمقضمقد ٌَّة اهلل ًمٚمخٚمٞم٘مة ُمـ - طمدث ذم اخلٚمٞم٘مة ّهنَّ د هق قمٛمؾ ُمـ أقمامـ حم ًُّ , أضمؾ ظمَلصٝمااًمتَّج

ت ذم اًمقىمت اعمًٜماؾمب- وماحلًٍب ذم اهلل ًُمٜمذ اّزـ ري ا هق إطمدم ىًمًدرات اهلل ومٙمام أقَّ اخلٚمؼ هق ىًمدرة ُمقضمقدة ذم اهلل صمٍؿ فميٝمي د أجْمه ًُّ , وماًمتَّج

ؼ سمقاؾمٓم د ًمٞمس هق إواومة ضمديدة إمم ـمٌٞمٕمة اهلل, ّقَّ ـمٌٞمٕمة اهلل مل شًمٌْمػ ة أىمٜمقف اُاًمتل شمتح٘مَّ ًُّ ٌَّة اًمتل أقمٚمٜمٝما سمـ- وماًمتَّج إًمٞمٝما اعمح

ٚمٞمب, لُ ًأوٞمٗمت إًمٞمٝما اًمً٘مدرة أق ئمٝمر ذم اجلًد-   [-شًمٙمٜمَّٝما ىًمًدرات يمائٜمة ومٞمف لشمٔمٝمر ذم اًمقىمت اعمًٜماؾمبقمغم اًمّمَّ
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ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼٌم اًم٘مٍس ُمٜم ٌ ٞمَّة لاًّمٗمة اًمتَّثٚمٞمث جيٕمؾ اهلل ٌُمثاُه ًمٚمحٞماة اًمٌنمية ذم ُما يتٕمٚمؼ ]- 115صؼ ,, ُمٙمتٌة اعمح سماعمًٕماذة احٌل

رٟما قمغم اًمتَّٛمثُّؾ سمحٞماة اًمَلهقتلاًمٜم ًٌة اًمٌٜمقية سملم اًمٌنم-  لذًمؽ سمًٛمٕماذة اّىماٟمٞمؿ, اإلهلٞمة , لًيٛمٞم ز ضمٜمًٜما قمـ همػمك ُمـ اخلَلئؼ لًي٘مد 

ه ؾماُمٞماه-  ٌَّة ًمٚمٖمػممتٞمٞمزا دٟما اًمَلهقت قمـ يًمٍؾ ؿًمًٕمقر سماعمح د, ومٚمق ضمرَّ ة جًمرَّ , لؾمٚمٌٜماك صٗمة اًّمٗمة احلٌٞمة, إُ ومٞمام يتٕمٚمَّؼ سماعمخٚمقؾ ةضمٕمٚمٜماك ىًمقَّ

ٌَّة سمٕمْمٜما ًمٌٕمض-  [اعمًٜمحٍط قمـ طمٞماة اًمَلهقت, لأومرزٟماك قماٍم هق أقمغم ظمقاٍص طمٞماشمٜما, أن حم

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼٌم اًم٘مٍس ُمٜم ظ أقَّ ذم اًمٕمٝمد اًمٕمتٞمؼ ]- 135صؼ ,, ُمٙمتٌة اعمح : قمـ اًّمقهٞمة يمٚمٛمتلم ًُمًتٕمٛمٚمتلم ًمٚمتَّٕمٌػمصمؿ ًيَلطمي

اُملوماّلمم قمغم ُمذهب أرسماب اًمٚمُّٖمة اًمٕمؼماٟمٞمة, ش- إًمقهٞمؿ»لاّظمرم ش هيقك»إطمدامها  ًٍ لهل ُ , شًمٓمٚمؼ قمغم ذات اهلل لقمغم ضمقهرك اًم

ر طًمًْمقر اهلل لىًمدرشمف, شًمًتٕمٛمؾ قمٜمدهؿ إُ ًُمٗمردة أق يٙمقق  , لًمٙمٜمَّٝما شم٘متيضلهل ُ شًمًتٕمٛمؾ إُ سمٌّمٞمٖمة اجلٛمع- لاًمثاٟمٞمة شًمٕمؼم  قمـ شمّمقُّ

مجة احلرومٞمة ًممية اّلمم ُمـ اًمتَّقراة, شم٘متيض أق شمٙمقق هٙمذا:  ذم اًمٌدء اِهلة ظمٚمؼ اًمًٛمقات »اًمٗمٕمؾ سمٕمدها ًُمٗمرداه- لقمٚمٞمف, وماًمؽمَّ

ة أىماٟمٞمؿ ذم اهللش إًمقهٞمؿ» ًمٗمٔمةوم٢مقَّ اًمًٕمٚمامء ُما ومٝمٛمقا إُ أقَّ ذم ش- لاّرض  [-لـمري٘مة اؾمتٕمامهلا ُما ًيِمػم إمم لضمقد قمدَّ

د لاًمٌٗمداء: ]- 60صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار إيامٟمٜما اعمًٞمحل صادؾ لأيمٞمدٚمٛمل: سمٞمِمقن طم ًُّ ومٚمق مل يٙمـ اهلل ًُمثٚمَّث اًمتَّثٚمٞمث ذح ًمٚمتَّج

ف اُسمـ ٟمٗمًف ذسمٞمحة ًمدم اِب, اّىماٟمٞمؿ د لاًمٌٗمداء ؟ ليمٞمػ ًي٘مد  ًُّ لح اًمً٘مًدس سمريمات هذا اًمٌٗمداء, يمٞمػ يمٜما ؾمٜمٗمٝمؿ إذاه اًمتَّج - لهيٌٜما اًمرُّ

د لاًمٌٗمداءإقَّ  ًُّ  [-قم٘مٞمدة اًمتَّثٚمٞمث ًُمرشمٌٓمة صٛمٞمٛمٞماه سمٕم٘مٞمديٍت اًمتَّج

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ لًمٙمـ قمٜمدُما ]- 102صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

د اإلهلل ًُّ داه لعمًٜماك , ٟمْمجت اًمٌنمية سماًمتَّج  ً صمٜما قمـ لطمداٟمٞمتف ُمع اِب, سم٠مجديٜمالقمايٜما سم٠مقمٞمٜمٜما اهلل ًُمتج لأنَّف , لؾمٛمٕمٜماك سمآذاٟمٜما حًيد 

لح اًمً٘مًدس اعمًٜمٌثؼ ُمـ اِب , لضماءت ىمٍٛمة )أن اًمٍثاًًمقث( قمٜمدئذ اٟمٗمتح ذهـ اًمٌنمية لسمدأت شم٘مٌؾ هذك اًمٕم٘مٞمدة اإلهلٞمة- ؾمػًمؾمؾ ًمٜما اًمرُّ

ب يًقع-  [اإلقمَلق ذم ُمٕمٛمقدية اًمرَّ

o :اؾمتخداف اًمٕم٘مؾ 

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼٌم اًم٘مٍس ُمٜم ياٟمة ؟ ]  -97صؼ ,, ُمٙمتٌة اعمح لهل , هق طم٘مٞم٘مة أقمٚمٜمٝما اهلل ذم يمٚمٛمتف»ُما هق اًمن  سمحًب شمٕمريػ اًمد 

ىمٝما لإق يًمٜمٍا ُ ٟمدريمٝما, شمٗمقؾ اًمٕم٘مؾ لاهلل - سمؾ ُما يٗمقىمف ليًٛمق قمٚمٞمف- ومَل ٟم٘مقـ أقَّ اًمن  هق ُما ًيٜماىمض اًمٕم٘مؾ, شلًمذًمؽ يٜمٌٖمل أق ًٟمّمد 

ياٟمة-  [اًمذن ظمٚمؼ اًمٕم٘مؾ ومٞمٜما, ًمف احلرية أق ًيٕمٚمـ ًمٜما ُمـ احل٘مائؼ ُما يًٛمق قمغم اًمٕم٘مؾ- ًمذا, يماق ُسمد ُمـ اًمن  ذم اًمد 

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼٌم اًم٘مٍس ُمٜم ر, إُ ]- 99صؼ ,, ُمٙمتٌة اعمح يـ اعمًٞمحل أها همػم أنَّٜما ًٟمٕمٚمـ هذك احل٘مٞم٘مة لهل أنَّف, لًمئـ يماق ذم اًمد 

ر ُ ًٟمخٗمٞمٝما قمـ اًمٜماس سمؾ ًٟمِمٝمرها,  أقَّ  ا همػم حمدلدةهذك اّها ضَمف اًمن  ومٞمٝما أهنَّ لُ يًتٓمٞمع اعمحدلد أق , لقم٘مؾ اإلٟمًاق حمدلد, للي

 [-ًيدرؿ همػم اعمحدلد يمام جيب
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ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼٌم اًم٘مٍس ُمٜم ٓمٌٞمٌاه ًُمٚمحداه أظمذ هيزأ أُماف ؾماُمٕمٞمف سمتٕمٚمٞمؿ اًمتَّثٚمٞمث, صمؿ اًمتٗمت إمم ]- 99صؼ ,, ُمٙمتٌة اعمح ىمٞمؾ أقَّ ظمي

هؾ شمًتٓمٞمع أق خًتؼمين », وم٠مضماب اعمًئقـ اخلٓمٞمب ؾمائَله إياك أجْماه: شيمٞمػ شمٗمٝمؿ أقَّ اًمثَلصمة لاطمد لاًمقاطمد صمَلصمة ؟»أطمدهؿ ؾمائَله إياك: 

دت وم٠ملضمدت هذا اًمٜمُّقر إقَّ اُّمر ؾمٝمؾ, », أضماب اعمٚمحد: شقماٍم شمٗمٝمؿ ذم يمٞمٗمٞمة اؿمتٕماـ هذك اًمِمٛمٕمة ؟ ء احتَّ وم٢مقَّ اًمِمحؿ لاًمٗمتٞمؾ لاهلقا

ؾ », وم٘ماـ: شيمَل», وم٠مضماب: شلهؾ ًيٛمٙمٜمؽ أق شمٗمٝمؿ يمٞمػ أقَّ اًمثَلصمة ُمقاد شمقضمد ٟمقراه لاطمداه ؟», وم٠مضماسمف اعم١مُمـ: شاعمٜمٔمقر لهؾ شًمّمد 

ء سمف-- لطمٞمٜمئذ أدرؿ ومًٙمت, شاُّمر ُمع قمدف ومٝمٛمؽ يمٞمٗمٞمتف ؟ ـ همٞمٔمٝمؿ ُمـ اخلٓمٞمب إمم اؾمتٝمزا  [احلاضلق اًمٜمُّٙمتة, ومتحقَّ

ص ُمٞمٜما ضماد ضمرضمس:  د ًؽمؿٌم اعمً  ,ح ًمؽ قمزيزن اًم٘مارئٌْم يتَّ : ٟم٘مٓمة ضمقهرية] -11صؼ ,, ُمٙمتٌة اعمحٌة يمٜمٞمًتل قم٘مٞمدة لإيامقاًمً٘مٛمُّ

ٌٞمٕمل إمم إٟمًاق ـ اإلٟمًاق اًمٓمَّ لهل ضلرة حتقُّ  ,٘مٓمة ضمقهرية ذم هماية اّمهٞمةشمؼمز ٟمً  ,ُمـ يمؾ هذا اًمٙمَلف اًمذن ألوحتف ًمؽ ,سمرلح اهلل

ٌٞمٕمل ُ ي٘مٌؾ ُما اإلٟمًاق اًمٓمَّ »طمًب يمَلف اًمرؾمقـ:  ,ة سماهلل ًمف يمؾ اعمجددرؿ ليٕمرؽ اُّمقر اخلاصَّ طمتك يًتٓمٞمع أق ي٘مٌؾ ليً  ,لطملرً 

ا اًمرُّ ف قمٜمدك ضمٝماًمةّنَّ  ,ًمرلح اهلل  [(-14:2يمق 1) شلطمل ومٞمحٙمؿ ذم يمؾ رء --, أُمَّ

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼٌم اًم٘مٍس ُمٜم إقَّ اُقمت٘ماد سمٌنٍ اًمٍثاًًمقث اّىمدس هق أقمٔمؿ إيمراف شمًتٓمٞمع اخلٚمٞم٘مة أق ]- 115صؼ ,, ُمٙمتٌة اعمح

ُمف هلل لًمٕمٛمرن أن ٌهٍ أهمٛمض ُمـ ٌهٍ اًمٍثاًًمقث - لذًمؽ ّقَّ اإلىمرار سم٠مقَّ اهلل أقمٔمؿ ُمـ أق ًيدرؿ سماًمٕم٘مؾ اًمٌنمن هق أقمٔمؿ إيمراف ًمف, شًم٘مد 

ٞمف  ؟ ٜما ًٟمْمح  ل ًمف أقمٔمؿ رء ومٞمٜما لهق اًمٕم٘مؾ, لًمٞمس هذا وم٘مط, سمؾ إٟمَّ ف اهلل, ّنَّٜما طمٞمٜمئذ ًٟمْمح  قمـ ٟمقع ومٌاقمؽماومٜما إذاه هبذا اًمن  ًٟمٙمر 

ا لٟمحـ اقمت٘مدٟما لًمٙمـ اهلل ىمد ألطماك ًمٜم, ليًتحٞمؾ قمغم قًمً٘مقًمٜما اًم٘ماٌسة إدرايمف أل ُمٕمرومتف, إذ أنَّٜما ٟمٕمؽمؽ سمٌنٍ ُ ُمٕمرومة ًمٜما سمف اًمٌتَّةهمريب, 

 [-ليٕمٚمق ومقؾ ومٝمٛمٜما اًمٌنمن, ّنَّٜما ٟمٕمت٘مد سمام يًٛمق قم٘مقًمٜما, لهذا جيٕمؾ وحٍٞمتٜما يماُمٚمة, سمف دلق أق ٟمْمٕمف حتت طًمٙمؿ اًمٕم٘مؾ

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼٌم اًم٘مٍس ُمٜم ر اًم٘مقـ أقَّ ٌهٍ اًمتَّثٚمٞمث قم٘مٞمدة يمتاسمٞمة ُ شًمٗمٝمؿ ُمـ همػم اًمٙمت]- 121صؼ ,, ُمٙمتٌة اعمح اب ٟمٕمقد ومٜمًٙمر 

س لرن أق ُ يٗمٝمٛمٝما اًمٌنم, اعمً٘مدَّ , يمام أنَّف ًمق اؾمتٓماع احلٞمقاق همػم ّنَّٜما ًمق ىمدرٟما أق ٟمٗمٝمؿ اهلل ّصٌحٜما ذم ُمّماؽ اِهلة, لأنَّف ُمـ اًميَّ

اًمٕماىمؾ أق ًيدرؿ ّصٌح قماىمَله يماإلٟمًاق- وم٢مذا يماق احلٞمقاق ُ ي٘مقم قمغم أق ًيدرؿ اإلٟمًاق ُمع أقَّ اُصمٜملم حمدلداق, لُمع أقَّ اًمٗمرؾ 

ة ًمٞمس هلا ىمرار, لسملم ذيٜمؽ صٚمة ىمريٌة لشم٘مارب  ومٙمٞمػ يمكم ذم ؾمٚمًٚمة اخلٚمؼ- سمٞمٜمٝمام هق همػم اًمٗمرؾ سملم اإلٟمًاق لرسٍمف, ومٌلم هذيـ ًهقَّ

ٕمٞمػ أق يٗمٝمؿ اإلهل اخلاًمؼ ؟  [ي٘مقم اإلٟمًاق اًمْمَّ

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼٌم اًم٘مٍس ُمٜم ا شمٕمٚمٞمؿ اًمتَّثٚمٞمث, ]- 122صؼ ,, ُمٙمتٌة اعمح , ّنَّف ُما ومَل يدظمؾ حتت طًمٙمؿ اعمًائؾ اعمًٜماىمْمة ًمٚمٕم٘مؾأُمَّ

لًمٙمٜمٍا ٟم٘مقـ إقَّ اهلل - صٍح رومض اًمتَّثٚمٞمث, صمة لاطمد لاًمقاطمد صمَلصمة ؟ إق ىًمٚمٜما ذًمؽهؾ ٟم٘مقـ يمام يتّمقر اًمٖمػم أقَّ اًمثَلهق اًمتَّٜماىمض ومٞمف ؟ 

د- ضمقهرو لاطمدو ذم صمَلصمة أىماٟمٞمؿ د ذم اّىماٟمٞمؿ- ومٗمٞمف لطمدة لشمٕمدُّ - ومٚمق ىًمٚمٜما إقَّ اهلل ضمقهرو ذم صمَلث ضمقاهر, أل أىمٜمقفو لطمدة ذم اجلقهر لشمٕمدُّ

 [ا ٟم٘مقـ قمٜمف إٟمَّف لاطمدو سماقمتٌار, لصمَلصمة سماقمتٌار آظمر, لاطمدو ذم اجلقهر, لصمَلصمة ذم اّىماٟمٞمؿ-ذم صمَلصمة أىماٟمٞمؿ, ًمّمار ىمقًمٜما ُمرومقواه- لًمٙمٜمٍ 

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼٌم اًم٘مٍس ُمٜم ُ ًيٛمٙمـ أق ًيًٚمَّؿ سم٠مقَّ صمَلصمة أؿمخاص »يٕمؽموقق قمغم اًمتَّثٚمٞمث ىمائٚملم: ]- 141صؼ ,, ُمٙمتٌة اعمح

ه طم٘مٞم٘مٞماه  أقَّ اًمٕم٘مؾ اًمٌنمن قماضمز قمـ ًٟمجٞمب: أنَّف ومْمَله قماٍم ىًمٚمٜماك ُمـ ش- صمَلصمة آخٝمةصمَلث ـمٌائع أل  يٙمقٟمققُ , ًُمتٛمٞم زلق قمـ سمٕمْمٝمؿ متٞمٞمزا

أن صمَلصمة أومراد طم٘مٞم٘مٞمة , إقَّ اهلل لاطمد ذم صمَلصمة أىماٟمٞمؿ», ٟم٘مقـ أجْماه أنَّف ُ شمٜماىمض ذم هذا اًم٘مقـ ومٝمؿ اُّمقر اإلهلٞمة همػم اعمحدلدة
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ومٚمق يماق - إقَّ اًمٗمَلؾمٗمة ًيٛمٞم زلق سملم احاهٞمة لاّىمٜمقفومٝمؾ ًمٚمامهٞمة لاّىمٜمقف ُمٕمٜمك لاطمد ؟ ش- ٞمةلُمتٛمٞمزة ذم ـمٌٞمٕمة أل ُماهٞمة لاطمدة إهل

ا لُمٕمٜمامها ًُمتٌايـ, ُمٕمٜمك هاشملم اًمٚمٗمٔمتلم لاطمداه ًمقىمٕمت اًمٜماىمْمة طم٘مٞم٘مةه   [-ومًٛمٛمٙمـ لضمقد صمَلصمة أىماٟمٞمؿ ذم ضمقهر لاطمد, أُمَّ

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼٌم اًم٘مٍس ُمٜم ا ضمقاب اًمٕمٚمامء اًمَلهقشمٞملم قمغم هذا اُقمؽماض, ]- 141صؼ ,, ُمٙمتٌة اعمح , ومٝمق أقَّ أىمٜمقُماه لاطمداه أُمَّ

ام يٜمٌث٘ماق ُمٜمف ليًتٛمراق ومٞمف طمًٌام ىماـ , لُمٜمف يٜمٌثؼ اّىمٜمقُماق اِظمراق, سمؾ إٟمَّف ُمٌدأ اًمَلهقت, ُ يٜمٌثؼ ُمـ أطمد, أن اِب قمغم أهنَّ

لاًمٗمرؾ قمٔمٞمؿ سملم اّؿمخاص اًمٌنمية لاّؿمخاص ذم اًّمقهٞمة- وم٢مقَّ صمَلصمة أؿمخاص سمنميلم ش, أنا ذم اِب لاِب ذمٍ : »اعمًٞمح

ـَ هذك اّؿمخاص ضمقهر خًمتٍص سمف دلق همػمك, أن صمَلصمة ضمقاهر ومرديةي٘مقُمقق سمثَلث ـمٌائع,  ا ذم اهلل, وماًمٓمٌَّٞمٕمة, أن لًمًٙمٍؾ ٌُم - أُمَّ

ه طم٘مٞم٘مٞماه لًمذا شمتٛمٞمَّز اّىماٟمٞمؿ متٞمٞمزاًمَلهقت, ًُمٗمردة ُ شمٜم٘مًؿ-  لق ذلن ـمٌٞمٕمة لاطمدة إهلٞمة, ا ؿ يًتٛمرُّ  [-ليٙمقٟمقق اهلإه لاطمداه , همػم أهنَّ

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ قم٘مٞمدة اًمتَّثٚمٞمث ]- 6صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ؿ لا وت ًمٚمتَّٝمٙمُّ هلًًجقف ُمـ اًمذيـ جيٝمٚمقهنا أل ُمـ أنّماؽ اعمًتٕمٚم ٛملم اًمذيـ يٗمّمٚمقق اًمتَّثٚمٞمث قمـ لاًمتَّقطمٞمد ُمـ أيمثر اًمٕم٘مائد اًمتل شمٕمرَّ

ؿ لحيٙمٛمقق قمٚمٞمٜما سماًمًٙمٗمر, ومٞمٔمٜمُّقق أنَّٜما ٟمٕمٌد صمَلصمة آخٝمة ,اًمتَّقطمٞمد ٞمٓماق اًمذن يٕمؽمؽ - ليتَّٝمٛمقٟمٜما سماًمنم  شمٚمؽ اًمتُّٝمٛمة اًمتل يتؼٍمأ ُمٜمٝما اًمِمَّ

ٓمة لجًمٛمٚمة لاحل٘مٞم٘مة أنَّف قمٜمدُما يٙمقق- سمقطمداٟمٞمة اهلل ًَّ ٜما ًٟمٕمٚم ٛمف اإلٟمًاق ذم دلر اًمٓمًُّٗمقًمة وم٢مٟمَّٜما ًٟمًٚم ؿ ًمف احل٘مائؼ ًُمٌ , لًمٙمـ قمٜمدُما يٜمٛمق وم٢مٟمَّ

رس اّلـ قمـ لطمداٟمٞمة اهللسمتٗمّمٞمؾ أيمؼم,   , لًمٙمـ قمٜمدُما ٟمٛمت لٟمْمجت,  لهٙمذا قمٜمدُما يماٟمت اًمٌنمية ذم ُمرطمٚمة اًمٓمًُّٗمقًمة شمٕمٚمَّٛمت اًمدَّ

د اإلهلل ًُّ رس اًمثاين, لسماّظمٍص سمٕمد اًمتَّج , إذ يمِمػ هلا قمـ لطمداٟمٞمتف اجلاُمٕمة ًمٚمقضمقد لاًمٕم٘مؾ لاحلٞماة, أن اِب أنٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝما سماًمدَّ

لح اًمً٘مًدس, لح  لاُسمـ لاًمرُّ داه, لؾمٛمٕمتف خًياـمب اِب لاِب جيٞمٌف, لأظمذت ُمٜمف لقمداه سمًحًٚمقـ اًمرُّ  ً لقمايٜمت اًمٌنمية اُسمـ ًُمتج

وم٢مٟمَّف , لُما زاـ ًُمٖمٚم٘ماه قمغم يمٍؾ إٟمًاق ضمًداين ,ثٚمٞمث اًمذن يماق ًُمٖمٚم٘ماه قمغم اًمٌنمية ذم ُمرطمٚمة اعمٝمدومٌنٍ اًمتَّ اًمً٘مًدس ُمتك صٕمد إمم ؾمامك,  

لس - لًمذًمؽ ًمٜمحذر يا إظمقيت ُمـ ًيٕمٍد أُمر ؾمٝمؾ لًمذيذ ّلُد اهلل اًمذيـ أصٌح هلؿ قٌمنمة لطمٞماة ُمع اُسمـ لأبٞمف اًمٍّماًمح لرلطمف اًمً٘مدُّ

ٌٌَّة ًمٚمٜمَّٗمس, اُّمقر اًمتل شًمٕمٓم ؾ ومٝمٛمٜما هلذك اًمٕم٘مٞمد لحًمالًمة إىمحاف اًمٕم٘مؾ ذم اُّمقر اًمتل شمٗمقؾ ًُمًتقاك , لُؾمٞمَّام وٕمػ اإليامقة اعمًح

, لًمٜمحذر أجْماه ُمـ اُضمتٝماد اًمٌنمن لختػٍم اًّمٗماظ اًمتل شًمقاومؼ اهلقم اًمٕم٘مكم, ومام شمًٚمَّٛمٜماك ًٟمًٚم ٛمف ُ ٟم٘مدر أق ٟمزيد قمٚمٞمف, لُ يمثػماه 

 [-وم٢مٟمَّٜما ؾمٜمًتٓمٞمع أق ٟمٗمٝمؿ أيمثر وم٠ميمثر, أنَّٜما قمٜمدُما ٟمخٚمع هذا اجلًد احادن اًمذن ًيٛمث ؾ همامُمة يمثٞمٗمةلًمٜمثؼ ٟمًتٓمٞمع أق ٟمحذؽ ُمٜمف ؿمٞمئاه, 

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ هؾ يًتٓمٞمع ]- 9, 8صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

لسمٞمٜمام يماق اًمٗمٞمٚمًقؽ أهمًٓمٞمٜمقس ُمِمٖمقُه سمًٛمحالًمة إدراؿ ذات اهلل, لىمد أضمٝمد )---(  حمدلد ؟اًمٕم٘مؾ اعمحدلد أق حيقن اهلل اًمٖمػم 

لسمدأ ي٠مظمذ سمجردـ صٖمػم ُمـ ُماء قم٘مٚمف يمثػماه, لقمٜمدُمؼا اؾمتًٚمؿ ًمٚمٜمَّؼقف, ٟمٔمر ذم طمٚمؿى ـمٗمَله يٚمٝمق قمغم ؿمٍط اًمٌحر- ًم٘مد صٜمع طًمٗمرة صٖمػمة, 

, لقمٜمدُما ؾم٠مخف أهمًٓمٞمٜمقس: ُماذا شمٗمٕمؾ يا اسمٜمل ؟ أضماسمف ٗمؾ ُ يًٙمٍػ قمـ حًمالُشمفلاًمٓم  , ُمتألت لوماوتااًمٌحر ليْمع ذم احلًٗمرة طمتك 

طمٞمٜمئذ ؾمٛمع صقت - ًمٙمـ هذا ُمـ اعمًًتحٞمؾ يا اسمٜملأهمًٓمٞمٜمقس:  هؾ شًمًاقمدين يا ؾمٞمدن ذم ٟم٘مؾ يمٍؾ ُماء اًمٌحر إمم طمٗمريت هذك ؟اًمٓم ٗمؾ: 

يس أهمًٓمٞمٜمقس: ًيدرؿ لحيقن اهلل اًمٖمػم حمدلدلهٙمذا يا أهمًٓمٞمٜمقس قم٘مؾ اإلٟمًاق اعمحدلد يًتحٞمؾ قمٚمٞمف أق : ي٘مقـ ًمف إقَّ - وم٘ماـ اًم٘مد 

ايمـ ومٞمٜما ًيٛمٙمٜمف لطمدك أق , قم٘مؾ اإلٟمًاق اعمحدلد ُ يًتٓمٞمع أق حًيٞمط سمٖمػم اعمحدلد أل يًتققمٌف ًٍ لح اًمً٘مًدس اًم لًمٙمـ ُمع ذًمؽ وم٢مقَّ اًمرُّ

يس سماؾمٞمٚمٞمقس اًمًيٜمػم سمّمائرٟما لجيٕمٚمٜما ًٟمدرؿ طم٘مٞم٘مة هذا اًمن   ر وٕمٞمػ, لًمًاٟمٜما أوٕمػ, »ٙمٌػم: - لىماـ اًم٘مد  ومٛمـ إقَّ قم٘مٚمٜما اعمًٗمٙم 
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ءإمم قًمٛمؼ اهلل شمتَّّمؾ »- ىماـ صقومر اًمٜمٍٕماميت: شاّؾمٝمؾ ىمٞماس اًمٌحر يمٍٚمف سم٘مدح صٖمػم قمـ أق ًٟمدرؿ قمٔمٛمة اهلل همػم اعمًدريمة سماًمٕم٘مؾ اًمٌنمن

ٛمقات ومامذا قمًاؿ أق شمٗمٕمؾ ؟ أقمٛمؼ ُمـ اهلالية ومامذا شمدرن ؟ أـمقـ ُمـ اّرض ـمقًمف  ًَّ أف إمم هناية اًم٘مدير شمٜمتٝمل ؟ هق أقمغم ُمـ اًم

 [ش!؟ حمدلد اًمٖمػم اهلل اعمحدلد اًمٕم٘مؾ حيقن ومٙمٞمػ(, 9 – 7:  11لأقمرض ُمـ اًمٌحر" )أن 

د اإلهلل يمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس: ًُّ لاحل٘مٞم٘مة أقَّ ]- 10صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

يس أهمًٓمٞمٜمقس: اًمٚمُّٖمة اًمٌنمية قماضمزة قمـ اًمتَّٕمٌػم قمـ اُّمقر اإلهلٞمة وم٢مقَّ اًمٚمُّٖمة اًمٌنمية شمقضمد إٟمَّٜما قمٜمدُما ٟمتٙمٚمَّؿ قمـ اهلل, », ومٞم٘مقـ اًم٘مد 

يس همريٖمقريقس أؾم٘مػ ٟمٞمّمص: شقماضمزة قمـ اًمتَّٙمٚمُّؿ قمـ اإلهلٞمات أن - ذم أٍن ُمقوع ٟمتٙمٚمَّؿ قمـ اًمَلهقت وم٢مٟمَّٜما ٟمجرطمف», لىماـ اًم٘مد 

وماًمٚمُّٖمة اًمٌنمية اعمحدلدة ُ ًيٛمٙمـ أق شمٗمل سمحؼٍّ قمـ - ّنَّف ُ يقضمد ذم اًمٚمُّٖمة اًمٌنمية ُما يّمػ اهلل ٟمٗمًف أل ًيٕمؼم  قمٜمف, ٟمجرح اهلل

ٍُ شمٕمٌػم قماٍم يًتٓمٞمع اًمٌنم ومٝمٛمف لإدرايمفعمحدلداعمدًمقُت اًمٙماُمٚمة اإلهلٞمة اًمتل هلل همػم ا  [-ش, لًمذا ومٝمل إزاء اًمٙمامُت اإلهلٞمة ًمٞمًت إ

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ هؾ احل٘مائؼ ]- 12صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

لس قمٌارة قمـ , لًمٙمٜمَّٝما ومقؾ ًُمًتقم اًمٕم٘مؾ, وٍد اًمٕم٘مؾ احل٘مائؼ اإليامٟمٞمة ًمٞمًتج:  اإليامٟمٞمة وٍد اًمٕم٘مؾ ؟ ومٛمثَله  ًمق ىًمٚمٜما إقَّ اًمٍثاًًمقث اًمً٘مدُّ

لس ذم اعمًٞمحٞمة هق قمٌارة قمـ , ومٝمذا وٍد اًمٕم٘مؾ, 1=  1+  1+  1 ومٝمذا يتٛمٍِمك ُمع , 1=  1×  1×  1لًمٙمـ قمٜمدُما ٟم٘مقـ أقَّ اًمٍثاًًمقث اًمً٘مدُّ

لًمٙمـ قمٜمدُما ٟم٘مقـ إقَّ , لُمثاـ آظمر أنَّٜما ًمق ىًمٚمٜما إقَّ اهلل حًيٍب اًمنمَّ ومٝمذا وٍد اًمٕم٘مؾ,  ٘مؾلإق يماٟمت يمٞمٗمٞمة ذًمؽ ومقؾ ًُمًتقم اًمٕم, اًمٕم٘مؾ

ر ُمٝمام قمٔمٛمت ذلرهؿ لاحل٘مائؼ اإليامٟمٞمة - لًمق أنَّف ومقؾ ًُمًتقم اًمٕم٘مؾ, وم٢مقَّ هذا يتٛمٍِمك ُمع اًمٕم٘مؾ, ليقٍد ًرضًمققمٝمؿ, اهلل حًيٍب اّذا

ٌ ؿ ي٘مٌٚمقهناًمٚمٕم٘مَلٟمٞملم شمٌدل ًُمًتحٞمٚمة لًمٙمـ سماًمٜمً  ًًٌٓماء وم٢مهنَّ ٌة ًمٚمٕم٘مَلٟمٞملم قم٘مٞمدة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد ًُمٕمْمٚمة ُمرومقوة- ة ًمٚم , سماًمٜمً 

د همػم ُم٘مٌقـ ًُّ ٚمٞمب قمثرة, لأخقهٞمة اعمًٞمح سمدقمة, لاًمتَّج وماه , لاًمّمَّ - ُمًايملم ه١مُء اًمٕم٘مَلٟمٞمقق- أٍُما ٟمحـ لاإلٟمجٞمؾ ُسمٍد أق يٙمقق حًمرَّ

ؼ ومٞمٜما ىمقـ اًمرَّ  ًًٌٓماء وم٢مٟمَّف يتح٘مَّ امء لاّرض, ّنَّؽ أظمٗمٞمت هذك قمـ احلًٙمامء لاًمًٗمٝمامء لأقمٚمٜمتٝما »ب يًقع: اًم ًَّ أحدؿ أهيا اِب ربُّ اًم

ومٜما قمغم ذاشمف 25:  11)ُمت  شًمألـمٗماـ ايمـ ومٞمٜما ًيٕمر  ًٍ ـَ ُمـ اًمٜماس يٕمرؽ أُمقر اإلٟمًاق إُ رلح »(, لٟمِمٙمر اهلل أقَّ رلح اهلل اًم ّقَّ ُمي

 [(-11:  2يمق  1) شر اهلل ُ يٕمرومٝما أطمد إٍُ رلح اهللاإلٟمًاق اًمذن ومٞمف- هٙمذا أجْماه أُمق

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ هؾ ]- 167, 166صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ا ٌهٍ  يٕمٜمل هًمًٛمقوٝما أُماف اًمٕم٘مقـ ٟم٘مّمد سمٙمٚمٛمة ٌهٍ هق ُما حًيػم  اّذهاق لخيٗمك قمـ  ٟمحـ ُ؟ ج:  ىمقًمٜما قمـ قم٘مٞمدة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد أهنَّ

, لهق ذم ٟمٗمس اًمقىمت ُمٙمِمقؽ ّبٜماء اًمٜمُّقر, لًمٙمٜمَّٜما ٟم٘مّمد ُما هق خمٗمل قمـ اّذهاق اجلًدية, لُما هق هماُمض لًًمٖمز سمَل طمٍؾ , اًمًٕمً٘مقـ

ك خلائٗمٞمف(, 16:  6يت 1) شؾمايمٜماه ذم ٟمقر ُ ًيدٟمك ُمٜمف»ّنَّف  وماهلل ٌهٍ  ب خلائٗمٞمف لقمٝمدك ًمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ هُّ » لهق يٙمِمػ ٌهٍ :  45)ُمز  شاًمرَّ

ًٌقـ هذك (, وماعم٘مّمقد سمدقمقة قم٘مٞمدة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد سمٌنٍ اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد 14 هق إفمٝمار اطمتٞماج اإلٟمًاق ًمٚمٛمٕمقٟمة اإلهلٞمة ًمً٘م

ًٌقـ هذك اًمٕم٘مٞمدة, اًمٕم٘مٞمدة ه قمـ ىًم ب يًقع ًمتَلُمٞمذك اّـمٝمار: , لهلذا ىماـ اًملسمدلق هذك اعمٕمقٟمة ئمٍؾ اًمٕم٘مؾ اًمٌنمن قماضمزا ًأقمٓمل ًمٙمؿ »رَّ

ٛمقاتأق شمٕمرومقا  ًَّ امء لاّرض, »(, لذم ُمقىمػ آظمر ىماـ: 11:  4)ُمر  شٌهٍ ُمٚمٙمقت اًم ًَّ ا اِب رٍب اًم ّنَّؽ أظمٗمٞمت هذك أحدؿ أهيُّ

ة أُماُمؽ- لاًمتٗمت إممقمـ احلًٙمامء لاًمًٗمٝمامء لأقمٚمٜمتٝما ًمألـمٗماـ ا اِب ّقَّ هٙمذا صارت اعمنَّ  شمَلُمٞمذك لىماـ: يمؾُّ رء ىمد ًدوٌمع - ٟمٕمؿ أهيُّ

ٍُ اِبإممَّ ُمـ أيب,  ٍُ اُسمـ, لًمٞمس أطمد يٕمرؽ ُمـ هق اُسمـ إ (, 22, 21: 10)ًمق  شلُمـ أراد اُسمـ أق ًيٕمٚمـ ًمف, لُ ُمـ هق اِب إ
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لس ايمـ ومٞمٜما هق اًمذن , ومٝمق إذاه ٌهٍ ًيٕمٚمٜمف اُسمـ ًمٜما قمـ ـمريؼ رلطمف اًمً٘مدُّ ًٍ لح اًمً٘مًدس اًم ًيٜمػم قًمً٘مقًمٜما ًمٜم٘مٌؾ لٟمٗمٝمؿ اُّمقر اإلهلٞمة ّقَّ اًمرُّ

ًٌقهلا ب يًقع: اًمٕماًمٞمة اًمتل يّمٕمب قمغم اًمٕم٘مؾ اًمٓمٌَّٞمٕمل ىًم شمف», لىماـ ًُمٕمٚم ٛمٜما سمقًمس اًمرؾمقـ قمـ اًمرَّ ومٜما سمٌنٍ ُمِمٞمئتف طمًب ُمنَّ  شإذ قمرَّ

 [(-9:  1)أؽ 

س لاًمٙمٜمٞمًة لاًمتَّ٘مٚمٞمد )لضمٝمة ٟمٔمر أرصمقذاّب ضمقرج ومٚمقرومًٙمل:  ًُمذهؾو ]- 15, 14صؼ ,, ُمٜمِمقرات اًمٜمُّقر يمًٞمة(اًمٙمتاب اعمً٘مدَّ

اسًمط اًمذن ٟمجدك ذم ضمًؿ اًمٕم٘مٞمدة اًمتَّ٘مٚمٞمدن,  ٍُ سماإليامق احلٍل اًمؽمَّ خيص, لاًمذن ًمـ ًٟمدريمف إ خّمٞمة ُمع اإلهل اًمِمَّ وماإليامق - لسماعمًِماريمة اًمِمَّ

ٞميغ اإليامٟمٞمة ًُم٘مٜمٕمة لطمٞمة شم٘مقـ لطمدك جيٕمؾ اًمّم  ٌ ٕمل اُّمقر اًمرُّ َـّ ظمؼمة ًُمتت إقَّ اإلٟمًاق ُ , لًيٕمٓمٞمٝما احلٞماة- يٌدل هذا اُّمر همريٌاه, ًمٙم

ا, ب ومائدة ُمـ اّناضمٞمؾ ُما مل يًٙمـ ألُه ذم طًمٍب ُمع اعمًٞمحًيٙمت  [-أن ذم اًمٙمٜمٞمًة, سمؾ ؿمخص طمٍل ًي٘مٞمؿ ذم ضمًدك, ّقَّ اعمًٞمح ًمٞمس ٟمّمًّ

س اًمٙمتاب: ومٚمقرومًٙمل ضمقرج اّب  أق أطمدو  ي٘مدر ُ»]- 28صؼ , اًمٜمُّقر ُمٜمِمقرات, (أرصمقذيمًٞمة ٟمٔمر لضمٝمة) لاًمتَّ٘مٚمٞمد لاًمٙمٜمٞمًة اعمً٘مدَّ

ٍُ  رٍب  يًقع إقَّ  ي٘مقـ لح ُمـ سم٢مهلاف إ ٍُ  اإلٟمجٞمٚمٞمة اعمٕماين قًمٛمؼ ٟمًتققمب أق ٟم٘مدر ُ إٟمَّٜما أٍن (- 3:  12 يمقر 1ش )اًمً٘مًدس اًمرُّ  ـمريؼ قمـ إ

لطمٞمة اخٌلؼمة  [-اًمرُّ

o إهل لاطمد أف صمَلصمة ؟ 

وم٢مذا يماق ًهٜماؿ إهل همػم اهلل اًمٕم٘مؾ يرومض لضمقد أيمثر ُمـ إهل: ]- 42صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار إيامٟمٜما اعمًٞمحل صادؾ لأيمٞمدسمٞمِمقن طمٚمٛمل: 

د هذا اِظمر , ّقَّ لضمقومَل جماـ ًمقضمقد إهل آظمرّنَّف ُماداف اهلل همػم حمدلد لهمػم ُمتٜماكى  ومام قمٛمؾ هذا اإلهل اِظمر لُما هق اظمتّماصف ؟

ُمٙماق يتٜمارم ليتٕمارض ُمع ٌصٗمة اًمَلهنائٞمة لاًمَلحمدلدية ذم اهلل- لطمٞمث أقَّ اهلل يتٌَّّمػ سماًمَلهنائٞمة لاًمَلحمدلدية, ومقضمقدك إذاه يٛمأل يمؾ 

لُما هق قمٛمٚمف ومٚمامذا يٙمقق ًهٜماؿ إهل آظمر ؟ لٍحا يماق اهلل ىمادراه قمغم يمؾ رء,  ومٙمٞمػ لأجـ يقضمد هذا اإلهل اِظمر ؟لُ خيٚمق ُمٜمف ُمٙماق, 

أل يٙمقق ىمادراه قمغم , ؟ هؾ ي٠مظمذ هذا اِظمر ؿمٞمئاه ُمـ أقمامـ اهلل ؟ ًمق يماق اُّمر يمذًمؽ ًمؽمشمَّب قمٚمٞمف أق يٙمقق اهلل همػم ىمادر قمغم يمؾ رء

 - لهٙمذا ًيٛمٙمٜمٜما ُمٜمٓم٘مٞماه لقم٘مٚمٞماه رومض اًم٘مقـّقَّ هذك اّؿمٞماء اّظمرم شمدظمؾ ذم اظمتّماص اإلهل اِظمر, سمٕمض أؿمٞماء دلق أؿمٞماء أظمرم

 [سمقضمقد أيمثر ُمـ إهل لاطمد-

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ هؾ ي٘مٌؾ ]- 28, 27صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

د اًمٕم٘مؾ سم٠منَّف ُمـ اعمًتحٞمؾ أق يٙمقق ًهٜماؿ أيمثر ُمـ إهل لاطمدج:  اًمٕم٘مؾ ومٙمرة لضمقد أيمثر ُمـ إهل لاطمد ؟ ( اهلل هق 1), حاذا ؟ ي١ميم 

ُمدية- ومٌاًمتازم هق ًمٞمس اهلإه , لًمف سمداية لًمٙمٜمَّف ًمٞمس أزًمٞماه ومؽموٜما ضمدُه سم٠مقَّ ًهٜماؿ اهلإه آظمر ا, ومٚمق اًمقطمٞمد اّززم , ّقَّ ُمـ ٌصٗمات اهلل اًمنَّ

امء كوم٠مجـ ُمٙماق لضمقد, ومٚمق اومؽموٜما ضمدُه أقَّ ًهٜماؿ اهلإه آظمر, ( اهلل همػم حمدلد ُماًمئ يمٍؾ زُماق لُمٙماق2) ًَّ , هؾ ؾمٞمجد ُمٙماٟماه ذم اًم

ومٝمؾ هذا اإلهل اِظمر ًمف اعم٘مدرة قمغم , ومٚمق اومؽموٜما ضمدُه سم٠مقَّ ًهٜماؿ اهلإه آظمر, ( اهلل ظماًمؼ يمٍؾ رء3)ًمٞمًٙمـ ومٞمف لًيٌاذ ؾًمٚمٓماٟمف ؟ 

إلجياب ومَل يّمٍح أق يٙمقق أٍن ًمق يماٟمت اإلضماسمة سما اخلٚم٘مة ؟ لهؾ اشمَّٗمؼ اإلهلاق قمغم اخلٚم٘مة ؟ لهؾ ىماف يمٍؾ ُمٜمٝمام سمجاٟمب ذم هذك اخلٚم٘مة ؟

, لًمق يماق أطمدمها وم٘مط ىماف سم٠مقمامـ اخلٚم٘مة, لقمدف اُقمتامد قمغم يمائـ آظمر, ّنَّف ُمـ ٌصٗمات اهلل اُؾمت٘مَلـ سماًمٍذاتُمٜمٝمام هق اهلل, حاذا ؟ 

لُ , اهلل ُ يٙمقق إَُّ ومريداه ذم اًمٕمٔمٛمةّقَّ , يٙمقق هق اهلل إق مل يٙمـ اهلل لاطمداه ُ»ىماـ اًمٕمٍَلُمة شمرشمٚمٞماٟمقس:  ومام هق قمٛمؾ اُسمـ اإلهل ؟!
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ٍُ ُمـ ُ ًُمًالن ًمف ٍُ لاطمداه ًُمٗمرداه , يٙمقق ومريداه ذم اًمٕمٔمٛمة إ - إقَّ ٟمٔماف اًمٙمقق للطمدشمف خًيؼمٟما سم٠مقَّ اخلاًمؼ شلُمـ ُ ًُمًالن ًمف ُ يٙمقق إ

, ومٚمق اومؽموٜما ضمدُه سمط اًمٙمٍؾ لًُمدسم ر يمٍؾ رء( اهلل وا4)ُسمد أق يٙمقق لاطمداه ُ أيمثر, ومقطمداٟمٞمة اًمٙمقق هل اٟمٕمٙماس ًمقطمداٟمٞمة اهلل- 

, ( اهلل ىمادرو قمغم يمؾ رء5)لُمـ ي٘مٌؾ اهلإه ُمثؾ هذا ؟!  وم٠مٍن رء ؾمٞمًدسم رك ؟ أف أنَّف حيتاج هق عمـ ًيدسم ر ًمف أُمقرك ؟!أقَّ ًهٜماؿ اهلإه آظمر, 

ع اِهلة اخلٞماًمٞمة ؟! طم٘ماه ىماـ اعمثؾ لهؾ ؾم ي٘مقم قمغم اًمثاين ؟! وم٢مهٍيامومٚمق اومؽموٜما ضمدُه سم٠مقَّ ًهٜماؿ اهلإه آظمر,  ٜمدظمؾ ذم ُمرطمٚمة ٌسا

ٕمٌل:   [-شاعمريمب اًمتل هلا ري ًلم شمٖمرؾ»اًمِمَّ

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ يمٞمػ ]- 165, 164صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

لح , لاُسمـ اهلإه , يٙمقق اِب اهلإه  ر أنٜما ٟم٘مقـ أق ج: ؟  لُ يٙمقق اًمثَلصمة صمَلصمة آخٝمة, اًمً٘مًدس اهلإه لاًمرُّ ١ماـ يتّمقَّ ًُّ  1اًمذن يٓمرح هذا اًم

ر ظماـمئ, 1=  1+  1+  , لاُسمـ ذم اِب, أقَّ اِب ذم اُسمـ, لهذك هل احل٘مٞم٘مة, 1=  1×  1×  1ّقَّ احل٘مٞم٘مة أقَّ , لهذا سماًمٓمٌَّع شمّمقُّ

لح اًمً٘مًدس هق رلح اِب لاُسمـ ٛمس, لاًمرُّ ٛمس سماًمِمَّ رة اًمِمَّ ٛمس, لطمرا ٛمس سماًمِمَّ ٛمس, لوقء اًمِمَّ ٛمس سماًمِمَّ ٜما ٟمدقمق ىمرص اًمِمَّ - إٟمَّ

ا ؿمٛمس لاطمدة ُ صمَلصمة ؿًمًٛمقس,   [-لُ يٕمؽمض قماىمؾ قمغم هذا اًم٘مقـ اعمٜمٓم٘مللذم ٟمٗمس اًمقىمت ٟم٘مقـ إهنَّ

o :لصػ اًمٍثاًًمقث 

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  ٟمحـ ]- 86, 85صؼ ,, اجلزء اًمثاين, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

لح اًمً٘مًدس, هذك اّؾمامء اجلٚمٞمؾ ىمدرها,  سمؾ , مل خيؽمقمٝما اعمًٞمحٞمقق ُمـ أنٗمًٝمؿٟمٕمرؽ أقَّ اّىماٟمٞمؿ اإلهلٞمة اًمثَلصمة, اِب لاُسمـ لاًمرُّ

س اسمٌ٘مة قمـ ذاشمف اًمٙمريٛمة,قمرومقها ُمـ اًمٙمتاب اعمً٘مدَّ ًٍ ر اًمٖماُمْمة اًمٕمقيّمة , لؿمٝمادشمف اًم ا لُ ؿمٍؽ ُمـ اّها اًمتل ُ ًيًتٓماع , ّهنَّ

, لُ جيرؤ خمٚمقؾ, يمائـ ُمـ يماق, أق خيؽمقمٝما أل يٕمؽمض قمغم لوٕمٝما, وم٘مد ىماـ طمٞمث شمًٛمق شمًٗمقؾ يمؾ قم٘مؾ لإدراؿ, اؾمت٘مّماء قمٔمٛمتٝما

قمي »رٍب اعمجد يًقع, خًماـمٌاه شمَلُمٞمذك:  ٌؿ لي ٞمعي اًُّمي
ٌ َٚمٌٛمًذلا مجي شمي ًٌقا لي لٌح اًَمً٘مًدسٌ ومياَذهي اًمرُّ ـٌ لي سَم

ٌُ ا ًدلًهَؿ سمٌاؾَمٌؿ اٌِب لي (, 19.  28)ُمت  شٛم 

ؼ سم٘مقًمف أقَّ  لح اًمً٘مًدس» لاّىمٜمقف اًمثاًمث ًيدقمك, شاُسمـ» لاّىمٜمقف اًمثاين ًيدقمك, شاِب» اّىمٜمقف اّلـ ًيدقمكلسمذًمؽ طم٘مَّ لهبذك , شاًمرُّ

شمٞمب, اّؾمامء اعمًٌاريمة ٜما ًمف اعملهبذا اًمؽمَّ ؾمةجد, صقرة اُّماٟمة اعمًٞمحٞمة, , سملمَّ رسمُّ قرة اعمً٘مدَّ إذ هل ًُمرشمٌَّة , لٟمحـ ُ ًيٛمٙمٜمٜما أق ًٟمٖمػم  اًمّمُّ

ـ سملم سمٕمْمٝما, ّقَّ اًم٘مٌٚمٞمة أل اًمٌٕمدية ُ لضمقد هلا سماًمٜم ًٌة سمتًٚمٞمؿ ُمـ اعمًٕمٚم ؿ اّلـ , رسٍمٜما يًقع اعمًٞمح, لُ ًيٛمٙمـ أق ًٟمٖمػم  أق ًٟمٌد 

لح اًمً٘مًدس هل اًمثاًمثة ذم اّىماٟمٞمؿ, لطمٞمث أنَّف ضماء سمٕمد اُسمـ »ىمد وٍؾ ُم٘مدلٟمٞمقس سم٘مقًمف:  ًمألىماٟمٞمؿ اإلهلٞمة اًمثَلث, لإذق, إقَّ ًرشمٌة اًمرُّ

شمٌة, ومٝمق خمٚمقؾ ُمٜمف شمٞمب هٙمذا ذم اًمٙمتاب, شذم اًمرُّ لطمٞمث أقَّ أؾمامء اّىماٟمٞمؿ ُمّمدرها , ًمت٠ميمٞمد ًُمًالاة اّىماٟمٞمؿ, لأطمٞماٟماه مل يرد اًمؽمَّ

س اومٞمجب أق , اًمٙمتاب اعمً٘مدَّ قماعملم أقَّ ُمٕمرومة هذك اّؾمامء , سمَل ومحص لُ ضٌمداـ, لًٟمًٚم ؿ, لٟم١مُمـ هبا, خيْمع هلا اًمٕم٘مؾ ظًمًْمققماه شماُمًّ

ا همػم حمدلدة, سماًمتَّدىمٞمؼ ُ ًيٛمٙمـ اًمقصقـ إًمٞمٝما , همػم أقَّ ذًمؽ ُ يٛمٜمع ُمـ إيْماح لسمٕمٞمدة اعمٜماـ قمـ يمؾ إٟمًاق, أل اًمتَّٕمٌػم قمٜمٝما, ّهنَّ

 [ر ُما لصٚمت إًمٞمف أومٝماف اًمٌنم, لقم٘مقهلؿ اعمحدلدة-ُمٕماٟمٞمٝما, ليمِمػ قمٚمٚمٝما, سم٘مد

يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػماّب ُمتَّك اعمًٙملم:  د اإلهلل ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مد  ًُّ يس أنٌا ُم٘مار اًمتَّج ظ ذم ًُمٕمٔمؿ هذك ]- 24, 23صؼؼ ,, دير اًم٘مد  لاعمًَلطمي

ٜما ٟمٕمٚمؿ أقَّ ـمٌٞمٕمة اهلل هل اعمحٌة جلقهر اهللوماًمٜمار رُمز ًُمٜماؾمب - اًمتَِّمٌٞمٝمات أقَّ اجلقهر اإلهلل ًُمثَّؾ ومٞمٝما سمقاؾمٓمة اًمٜمار ش, اهلل حمٌة»: إٟمَّ
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جة يماًمٜمار ب» لأقَّ هذك اعمحٌة ًُمت٠مضم  ش إهلٜما ٟمار آيمٚمة»(: ًمذًمؽ ىمٞمؾ أجْماه أقَّ 6:  8)ٟمش ش اعمحٌة ىمقية يماعمقت --- هلٞمٌٝما هلٞمب ًمئميك اًمرَّ

ز جلقهر اًمَلهق(- 29:  12)قمب  جة اًمتل هل أىمقم ُمـ يمٍؾ رء ؾمقاهالًمذًمؽ ومٛمـ اعمًٜماؾمب ضمداه أق ًيرُمي  [-ت سمقاؾمٓمة اًمٜمار اعمًت٠مضم 

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  يس ]- 86صؼ ,, اجلزء اًمثاين, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ ىماـ اًم٘مد 

ٙمٜمدرن:  ًَّ ؾ أنَّف آب»يمػمًمُّس اًم ًميدي لًمداه , جيب أق ًٟمّمد  ـٍ أقَّ ؿمخّماه جيرؤ قمغم اهلزء ُمـ , لًمٙمـ يمٞمػ أُمٙمـ هذا ؟ لأنَّف لي لًمًًت أفًم

ٞم ؼ إذ أقَّ ٍه اًمقُدة اإلهلٞمة هق ُمـ هذك احل٘مائؼ اًمتل شمٗمقؾ يمؾ , ألئلؽ اًمذيـ ًيًٚم ٛمقق سمحٙمٛمة طم٘مائؼ شمًٛمق قمغم اًمٕم٘مؾ اًمٌنمن اًمْمَّ

لح اًمً٘مًدس, قم٘مؾ ه ذم رلطماٟمٞمة اجلقهرًمٞمس ّنَّ , لًم٘مد ًدقٌمل اّىمٜمقف اًمثاًمث, ضمٍؾ ؿم٠منف, اًمرُّ --- يمٍَل,  ف ُمـ دلق اّىمٜمقُملم اِظمريـ متٞمٞمزا

ً ًرلحو », ىماـ رٍب اعمجد يًقع ًمٚمًاُمرية: لأقَّ يًمَلًّ ُمـ اِظمريـ ًيًٍٛمك رلح أجْماه , ّنَّف ًُمتًاللق ذم ذًمؽ ًف ايَّللَّ ًجًدلقي ًمي ًَ ـي يي ٌذي اًمَّ - لي

ًجًدلا ًَ َق يي ٌيٌٖمل أي ٜمَ احَليؼ  يي لٌح لي ٌٌاًمرُّ  [ش(-24.  4)يق  شومي

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  لهق إق يماق ]- 87صؼ ,, اجلزء اًمثاين, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

لح اًمً٘مًدس[ ًمف ـمٌٞمٕمة اِب لضمقهر ٟمٗمًف يماُسمـ,  .  15)يق  ًُمٜمٌثؼسمؾ ًيدقمك رلح , لُ ُمقًمقداه , إُ أنَّف مل ًيدقمك اسمٜماه ضمٍؾ ؿم٠منف ]أن: اًمرُّ

لح اًمً٘مًدس سماُٟمٌثاؾ, لقٌمٚمَّة لصػ اُسمـ سماًمقُدة, أن صادراه أل ظمارضماه ُمـ قمٜمد اِب(, 26 ُ ًيٛمٙمـ ًمٚمٕم٘مؾ اًمٌنمن أق يٕمرؽ , لاًمرُّ

يس أثٜماؾمٞمقس, ًُمٕمٚم ؿ اًمَلهقت ذم اًمٕمامل يمٍٚمف: قمٚمَّة هذا اًمقصػ ر اًمٖماُمْمة اًمتل ُ ّنَّف ُمـ اّها , إٟمَّف أُمرو ُ ًيٗمنَّ », يمام ىماـ اًم٘مد 

ة سماهلل لطمدك, ًيدريمٝما يمائـ ُمـ يماق ا ظماصَّ  [-شّهنَّ

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  همػم أنَّف ٍحا يماق ]- 87صؼ ,, اجلزء اًمثاين, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

لاًمٙمٚمٛمة (, 1.  1)يق  شيمٚمٛمة», اًمقطمل لاّىمٜمقف اًمثاين, اًمَلهقت لاًمٗمَلؾمٗمةسمٛمٜمزًمة اًمٕم٘مؾ قمٜمد قًمٚمامء , اعمًجقد ًمٕمٔمٛمتف, اّىمٜمقف اّلـ

ًُمة قمغم , أٍُما اّىمٜمقف اًمثاًمث, هلذا ًلٌصػي اُسمـ ًمف اعمجد سم٠منَّف ُمقًمقد, طمًب شمٕمريػ اًمٗمَلؾمٗمة شًمقًمد ُمـ اًمٕم٘مؾ ومٚمٙمقق اؾمٛمف ًيٗمٞمد اًمدَّ

يمة ة اعمًحر  , همػم أقَّ ُما يّمدر سمٗمٕمؾ اًمقُدة طماصَله قمغم اًمٓمٌَّٞمٕمة اإلهلٞمة, ٛمة اإلٟمًاق ُمـ ٟمٗمًفيمام شمٜمٌثؼ ٟمً, هلذا ًلٌصػي أنَّف ًُمٜمٌثؼ, اًمً٘مقَّ

لح اًمً٘مًدس يّمدر ُمـ اِب ـمٌٞمٕمٞماه, لصدلرمها ُمٕماه,  يمٛمـ يّمدر سمٗمٕمؾ اُٟمٌثاؾ, ّنَّف يمام أقَّ اُسمـ يّمدر ُمـ اِب ـمٌٞمٕمٞماه, هٙمذا اًمرُّ

لح اًمً٘مًدس, اعمٞمَلد ًيٛمٞم ز اُسمـوم, قمدف اًمقُدة ًمٖمػم اِبلاُُمتٞماز أىمٜمقُمل وم٘مط, أن:   [-لاُٟمٌثاؾ ًيٛمٞم ز اًمرُّ

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  ب ]- 88صؼ ,, اجلزء اًمثاين, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ لىمد ًي٘مر 

ثيؾ را ُمـ آدفومٙمام طمقاء لهاسمٞمؾ , شآدف لطمقاء لهاسمٞمؾ» ومٝمٛمٜما هلذا اًمن  اًمٕمٔمٞمؿ ُمي دي ليًمَلًّ , ؿمٌٞمٝماق سمٓمٌٞمٕمتف, ليمَلمها ظمرج ُمـ ضمقهرك, صي

ا لإق يماٟمت ُمـ آدف, لؿمٌٞمٝمة سمٓمٌٞمٕمتف, لًمٙمٜمَّٝما مل أٍُما طمقاء ومَل شًمدقمك سمٜمتاه ًمف, لُمع ذًمؽ ومٝماسمٞمؾ ًيدقمك ِدف اسمٜماه , ُمٜمٝمام ُمـ اًمٌنم , ذًمؽ أهنَّ

لح شمٙمـ ُمقًمقدة ُمٜمف سمٗمٕمؾ ي٘متيض أق شمٙمقق ؿمٌٞمٝمة سمآدف, يماًمٗمٕمؾ اًمذن صد , مل شًمدقمك سمٜمتاه ًمف, لهٙمذا اُسمـ لاًمرُّ ـَ صميؿَّ ر سمف هاسمٞمؾ, ومٌٛم

همػم أقَّ اًمقُدة - لاِظمر رلطماه ًُمٜمٌث٘ماه , إُ أقَّ أطمدمها ًيدقمك اسمٜماه ُمقًمقداه , لإق يماق يًمَلًّ ُمٜمٝمام ًمف ضمقهر اِب ٟمٗمًف لُمِمٞمئتفاًمً٘مًدس, 

ق قمغم اُٟمٗمّماـ ٍُ لح اًمً٘مًدس إٟمَّف اٟمٌثؼ ذم ٜم٘مٓمٕملمسمؾ مًها دائٛملم لهمػم ُمً , لاُٟمٌثاؾ ُ يًد , هلذا مل ي٘مؾ اًمًٞمد اعمًٞمح ًمف اعمجد قمغم اًمرُّ

ـٍ قمغم أنَّف دائؿ سمٖمػم اٟم٘مٓماع أل اٟمٗمّماـ-شيٜمٌثؼ»احا ي, سمؾ ىماـ   [, ًمٞمًد



ٞمَّةً 
ًٌ ًَرصًمقًذيَم َّ ٞمٌحٞمًَّة ا

ًٌ ائًد اعَمي ٘مي  [16----- ] اجلزء اّلـ – اًَمٕمي

www.alta3b.wordpress.com 

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  ُمٍا ُ ]- 89, 88صؼ ,, اجلزء اًمثاين, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

ر اًمَلهقت اًمٖماُمْمة اًمتل ُ ًيًتٓماع إدرايمٝما ؿمٍؽ ومٞمف أقَّ ًصًدلر أطمد اّىماٟمٞمؿ اإلهلٞمة اًمثَلصمة ُمـ اّىمٜمقف اِظمر  إٟمَّام هق ٍه ُمـ أها

ًمؾ, سماًمٗمٚمًٗمة أل احلٙمٛمة اًمٌنمية س لاعمجاُمع إُ إذا آُمـ لاقمت٘مد سمام لرد قمٜمٝما ذم اًمٙمتاب , لُ ي٠مُمـ اًمٌاطمث ومٞمٝما ُمـ اخلٓم٠م لاًمزَّ اعمً٘مدَّ

ؾ ُمـ  ,اًمذيـ ٟم١مُمـ سم٘مقهلؿ اعمًٙمقٟمٞمة لأىمقاـ آسماء اًمٙمٜمٞمًة ًً ؾًمؾ اّـمٝمار, لاًمٌٕمض اِظمر سماًمتًَّٚم ـ ذًمؽ ُمـ اًمرُّ ّقَّ سمٕمْمٝمؿ شمٚم٘مَّ

ة شمٕماًمٞمٛمٝمؿ-  [اخلٚمٗماء, ومْمَله قمـ ىمداؾمتٝمؿ لصحَّ

ص ُمٞمٜما ضماد ضمرضمس:  قطمٞمد لاًمتَّ  ,ثٚمٞمث ُمٕمٜماك أقَّ اهلل صمَلث أىماٟمٞمؿ ذم لاطمداًمتَّ ]- 47صؼ , , ُمٙمتٌة اعمحٌةيمٜمٞمًتل قم٘مٞمدة لإيامقاًمً٘مٛمُّ

وماًمٕم٘مؾ لطمدك ُ , ا أق ًٟمخْمع اًمٕم٘مؾ ًمإليامقٜمٍ قث حيتاج ُمٌ اًمً إقَّ ومٝمؿ اًمثٍ  يمٞمػ يٙمقق ذًمؽ ؟ - لًمٙمـ:ذم صمَلث أىماٟمٞمؿ اهلل لاطمدو  ُمٕمٜماك أقَّ 

ٜما حيتاج اإلٟمًاق اًمذن يٌٖمل شمٚمؽ يٌحث ذم أقمامؾ اهلل, لهً ثٚمٞمث ريد أق يٕمرؽ طم٘مٞم٘مة اًمتَّ ّقَّ اًمذن يً  ,قثاًمً درؿ طم٘مٞم٘مة اًمثٍ ي٘مدر أق يً 

ومَل ي٘مدر إٟمًاق ُما , يٗمقؾ اًمٕم٘مؾ قمٔمٞمؿو  ثٚمٞمث أُمرو لاًمتَّ  -لح شمٗمحص يمؾ رء طمتك أقمامؾ اهللّقَّ اًمرُّ احل٘مٞم٘مة إمم قم٘مؾ لرلح لإيامق, 

ـى قمـ اإلدرايمات اًمٌنمية ,سمٕم٘مٚمف وم٘مط أق يدرؿ طم٘مٞم٘متف ٜما ٟمحـ ٟم١مُمـ سماُّمقر ّنَّ  ,لحاًمٕم٘مؾ ًمٕمٛمؾ اًمرُّ  خْمعومٞمجب قمٚمٞمٜما أق ٟمً , ّنَّف قما

شمٕمامم شًمٕمرؽ سماِب  ,قضمد صمَلث أىماٟمٞمؿ ذم ذات اهللثٚمٞمث ُمٕمٜماك أنَّف يً اًمتَّ  قطمٞمد-ثٚمٞمث لاًمتَّ لاِق ًمٜم٠مٌت ُمٕماه إمم ومٝمؿ طم٘مٞم٘مة اًمتَّ  ,اًمتل ُ شًمرم

 ,لذات لاطمدة ,لُهقت لاطمد ,لهلا ضمقهر لاطمد ,د ُ شمٜم٘مًؿقطمٞمد ُمٕمٜماك أقَّ هذك اًمثَلصمة أىماٟمٞمؿ هل لاطملاًمتَّ  -سدً لح اًم٘مً لاُسمـ لاًمرُّ 

 [ٗمة-ات ُمع اًمّم  أل ضمقهر اًمذٍ  ,شؿمخص»لاّىمٜمقف ًمٗمٔمة هياٟمٞمة ُمٕمٜماك - لىمقة لاطمدة ,لومٕمؾ لاطمد

ص ُمٞمٜما ضماد ضمرضمس:  راد اعمً  ؟ هؾ لطمداٟمٞمة اهلل شمتٕمارض ُمع يمقٟمف صمَلصمة أىماٟمٞمؿ]- 51صؼ ,, ُمٙمتٌة اعمحٌة يمٜمٞمًتل قم٘مٞمدة لإيامقاًمً٘مٛمُّ

 ,لُمٕمٜمك اًمقطمداٟمٞمة شمٕمٜمل إٟمَّف إهل لاطمد, لذًمؽ ُ يٛمٜمع يمقٟمف صمَلصمة أىماٟمٞمؿ ,ئة لاُٟم٘مًافجزٌ سمقطمداٟمٞمة اهلل أقَّ ًمف ضمقهر لاطمد همػم ىماسمؾ ًمٚمتَّ 

اًمثٞمئقًمقهمقس يس إهمريٖمقريقس ي٘مقـ اًم٘مد   -ث اّىماٟمٞمؿثٚمَّ إُ أنَّف ُمً  ,لُمع يمقٟمف إهل لاطمد ,ُ يقضمد آخٝمة أظمرم سمجقارك ,ُ إهل همػمك

حٞمحة هل: يمٚمٛمة اهلل[ ؼ سماإلهلٞماتاـمٌ )اًمٜمٍ  مجة اًمّمَّ لٟمحـ ٟمٕمت٘مد ُ , سدً لح اًم٘مً ريد اِب لاُسمـ لاًمرُّ إٟمَّام ٟمً  ,ٜما إذا ذيمرٟما اهللإٟمَّ » :(]اًمؽمَّ

لُ يٚمزف ُمـ ذًمؽ , ف أنَّف اإلهلَلصمة جيب أق يٙمقق اقمت٘مادٟما ومٞملاطمد ُمـ ه١مُء اّىماٟمٞمؿ اًمثَّ  ٍؾ ليمً , ث اّىماٟمٞمؿثٚمَّ ذم صمَلث آخٝمة سمؾ إهل لاطمد ُمً 

 ,ة ختتٚمػٞمَّ لًمٙمـ اخلاص   ,َلث أىماٟمٞمؿ لاطمدةات ًمٚمثَّ ة ومٞمٝما ُمٕمٜماها همػم اِظمر- وماًمذٍ يمؾ ظماصَّ  ,سمؾ صمَلث ظمقاٍص  ,اُقمت٘ماد سمثَلصمة آخٝمة

قد ضًم تف احلٞماة- همػم أقَّ لً ٞمَّ لظماص   ,س هق اهللدً لح اًم٘مً ٓمؼ, لاًمرُّ تف اًمٜمُّ ٞمَّ لظماص   ,تف اًمقضمقد, لاهلل هق اُسمـٞمَّ لظماص   ,وماِب هق اهلل

ا اًمقطمدة ومٝمل ذم اجلقهر- ,ة سماّىمٜمقفتّمَّ ات خًم ٞمَّ ّقَّ اخلاص   ,ات ًمٙمؾ أىمٜمقف ُ يٜمٗمل اًمقطمدة سمٞمٜمٝمؿٞمَّ ظماص   يس أثٜماؾمٞمقس ي٘مقـ اًم٘مد   شأُمَّ

أقمٜمل  ,اّىمٜمقُمٞمة وم٘مط ز قمـ سمٕمْمٝما سماخلقاٍص ٞمَّ ٛمي تي شمي  اّىماٟمٞمؿس قمغم أقَّ ١مؾمَّ ًت٘مٞمؿ هق ُمً إقَّ اإليامق اعمً » قص أجْماه:ًّم ذم هذا اخلً  ؾمقزمٍ اًمرَّ 

لًمف  ,سدً لح اًم٘مً ة أىمٜمقف اًمرُّ لظماصَّ  ,ةقَّ ٜمً لًمف اًمًٌ  ,ة أىمٜمقف اُسمـلظماصَّ , ةقَّ بً لًمف اًّ  ,(ة اّلممٚمَّ هق اًمٕمٌ ) ة أىمٜمقف اِب إٟمَّف همػم ُمٕمٚمقـظماصَّ 

 صمؿٍ لذم اِظمريـ سمٛمٗمردك ُما ًمٞمس ذم اّىمٜمقُملم اِظمريـ, لذم اِظمريـ ُما ًمٞمس ومٞمف,  ,اًمتل ومٞمٝما يمؾ أىمٜمقف , لهذك هل اخلقاٍص اُٟمٌثاؾ

, أن أقَّ يمؾ ُما ًممب لاُسمـ ٌٞمٕمة اًمقاطمدةلاًمٓمَّ , ات اًمقاطمدةشمِمؽمؿ اّىماٟمٞمؿ اًمثَلصمة سماجلقهر اإلهلل ذم ومٝمؿ اإلرادة اًمقاطمدة لاًمذٍ 

سمٛمٕمٜمك لاطمد لقمٔمٛمة  ,ٜمًب إمم اِظمرومٙمؾ صٗمة ُمـ صٗمات اًمَلهقت شمً  ٗمات اإلهلٞمة,س ُما ًممظمر ُمـ اًّم٘ماب لاًمّم  دً لح اًم٘مً لاًمرُّ 

 [شٌٞمٕمة لاطمدة-لاطمدة, لذًمؽ ّقَّ اًمٓمَّ 
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ص ُمٞمٜما ضماد ضمرضمس:  إقَّ اإليامق اعمًٙمقين » يس أثٜماؾمٞمقس اًمرؾمقزم:ي٘مقـ اًم٘مد  ]- 62صؼ ,, ُمٙمتٌة اعمحٌة يمٜمٞمًتل قم٘مٞمدة لإيامقاًمً٘مٛمُّ

ًَّ لُ ُمً , همػم ُمٖمِمقش اّىماٟمٞمؿ ,لصماًمقث ذم لطمداٟمٞمة, هق أق ٟمٕمٌد اهلإه لاطمداه ذم صماًمقث لأىمٜمقف , أىمٜمقف اِب آظمر وم٢مقَّ , ٛمل اجلقهر٘م

- تًالية ذم اّزًمٞمةلقمٔمٛمة ُمً , تًالياه لجمداه ُمً , س ُهقشماه لاطمداه دً لح اًم٘مً ًمٙمـ اِب لاُسمـ لاًمرُّ , س آظمردً لح اًم٘مً لأىمٜمقف اًمرُّ , اُسمـ آظمر

ًمٞمس ُمّمٜمققماه  ب ]ُسمد لأقَّ اعم١مًم ػ ىمد أظمٓم٠م, لاعم٘مّمقد ًهٜما هق: اِب[س- وماِدً لح اًم٘مً ومٙمام هق اِب يمذًمؽ اُسمـ, ليمذًمؽ اًمرُّ 

 [شٜمٌثؼ-سمؾ ُمً  ,س ُمـ اِب همػم ُمّمٜمقع لُ خمٚمقؾ لُ ُمقًمقددً لح اًم٘مً سمؾ ُمقًمقداه ُمـ اِب, لاًمرُّ , لُ خمٚمقىماه لُ ُمقًمقداه ُمـ أطمد

ص ُمٞمٜما ضماد ضمرضمس:  ٟمٕمرؽ صمَلصمة » س اإلؾمٙمٜمدرن:يس يمػمًمُّ ُمـ أىمقاـ اًم٘مد  ]- 62صؼ ,ُمٙمتٌة اعمحٌة , يمٜمٞمًتل قم٘مٞمدة لإيامقاًمً٘مٛمُّ

 [-شٜمٌثؼ ُمـ اِب لطمدكس اعمً دً لح اًم٘مً لاًمرُّ , لاُسمـ اًمقطمٞمد اعمقًمقد ُمـ اِب, اِب اًمذن ُ اسمتداء ًمف ,لٟم١مُمـ هبا ,أىماٟمٞمؿ

ص ُمٞمٜما ضماد ضمرضمس:  لس دُّ لس اًم٘مقن, ىمً دُّ لس اهلل, ىمً دُّ ىمً » ثٚمٞمث لاّضمٌٞمة:اًمتَّ ]- 63صؼ ,, ُمٙمتٌة اعمحٌة يمٜمٞمًتل قم٘مٞمدة لإيامقاًمً٘مٛمُّ

اًمذن ًصٚمب قمٜمَّا  ,لس احلل اًمذن ُ يٛمقتدُّ لس اًم٘مقن, ىمً دُّ لس اهلل, ىمً دُّ ىمً  -اًمذن ًلًمد ُمـ اًمٕمذراء ارحٜما ,احلل اًمذن ُ يٛمقت

ًَّ  دي ٕمٌ لصي  ,اُّمقاتاًمذن ىماف ُمـ  ,لس احلل اًمذن ُ يٛمقتدُّ لس اًم٘مقن, ىمً دُّ لس اهلل, ىمً دُّ ىمً  -ارحٜما اعمجد ًممب  -ٛمقات ارحٜماإمم اًم

قث اًمً ا اًمثٍ أهيُّ , س ارحٜما٘مدَّ قث اعمً اًمً ا اًمثٍ أهيُّ , س ارحٜما٘مدَّ قث اعمً اًمً ا اًمثٍ أهيُّ  -هقر آُملمس اِق ليمؾ ألاق لإمم دهر اًمدُّ دً لح اًم٘مً لاُسمـ لاًمرُّ 

ٍُ يا رب اهمٗمر ًمٜما ظمٓماياٟما, يا رب اهمٗمر ًمٜما  -س ارحٜما٘مدَّ اعمً  قث اًمً َلث شم٘مديًات إؿمارة إمم اًمثٍ ٜما اًمثَّ لهً  ش --شمٜماآصماُمٜما, يا رب اهمٗمر ًمٜما ز

 قث-اًمً شم٠ميمٞمد طم٘مٞم٘مة اإليامق سماًمثٍ  ,شس ارحٜما٘مدَّ قث اعمً اًمً ا اًمثٍ أهيُّ » :اتقث صمَلث ُمرٍ اًمً لٟمداء اًمثٍ  س-دً لح اًم٘مً اِب لاُسمـ لاًمرُّ  :لسدُّ اًم٘مً 

ر يمٚمٛمة  [ًمقطمدة ذم اجلقهر-دًمٞمؾ ا ,اتصمَلث ُمرٍ  ,شيا رب» :لشمٙمرا

 ُمـ هؿ اّىماٟمٞمؿ اًمثَلصمة ؟ اجلقاب:] -12صؼ ,, دار ٟمقسمار ًمٚمٓمٌاقمة ُمائة ؾم١ماـ لضمقاب ذم اًمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞمة اّرصمقذيمًٞمةاّنٌا سمٞمِمقن: 

لاُسمـ هق اهلل  -لهق اّصؾ ُمـ طمٞمث اّىمٜمقفوماِب هق اهلل ُمـ طمٞمث اجلقهر, , سدً لح اًم٘مً اِب لاُسمـ لاًمرُّ  :اّىماٟمٞمؿ اًمثَلصمة هؿ

 [-ؼ ُمـ طمٞمث اّىمٜمقفٜمٌثٌ لهق اعمً س هق اهلل ُمـ طمٞمث اجلقهر, دً لح اًم٘مً اًمرُّ ل -لهق اعمقًمقد ُمـ طمٞمث اّىمٜمقفُمـ طمٞمث اجلقهر, 

 هؾ يٛمٙمٜمٜما أق ٟم٘مقـ إقَّ ] -14 ,13صؼ ,, دار ٟمقسمار ًمٚمٓمٌاقمة ُمائة ؾم١ماـ لضمقاب ذم اًمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞمة اّرصمقذيمًٞمةاّنٌا سمٞمِمقن: 

 س لطمدك ؟دً لح اًم٘مً س ىماسة قمكم اِب لطمدك ؟ لاًمٕم٘مؾ ىماس قمكم اُسمـ لطمدك ؟ لاحلٞماة ىماسة قمكم اًمرُّ لدُّ قث اًم٘مً اًمً اًمٙمٞمٜمقٟمة ذم اًمثٍ 

ه  وم٢مقَّ  ,ٌ٘ماه ًمتٕماًمٞمؿ اِسماءـمٌ ف َلطمظ أنَّ ومٞمٜمٌٖمل أق ٟمً  ,ٛمٙمٜمٜما أق ٟم٘مقـ هٙمذايً  ُ --- ُ اجلقاب: قمكم اِب  اًمٙمٞمٜمقٟمة أل اجلقهر ًمٞمس ىماسا

ّق اِب ًمف ش, زم اّبدإائؿ لاًمدٍ  ,أهيا اًمٙمائـ اًمذن يماق: »خاـمب اُسمـ لٟم٘مقـٟمً  ,زنٜمَ يي زَ يس همريٖمقريقس اًمٜم  اس اًم٘مد  دٍ - ومٗمل ىمً لطمدك

ًمف  سدً لح اًم٘مً لاًمرُّ , لاُسمـ ًمف يمٞمٜمقٟمة طم٘مٞم٘مٞمة سماًمقُدة اّزًمٞمة, سدً لح اًم٘مً ًٌة ًمَلسمـ لاًمرُّ لهق اّصؾ ذم اًمٙمٞمٜمقٟمة سماًمٜم   ,يمٞمٜمقٟمة طم٘مٞم٘مٞمة

ه قمكم ل ٜمٗمّمَله ذم يمٞمٜمقٟمتف أل ضمقهرك قمـ اِظمريـ-, لًمٙمـ ًمٞمس اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ُمً يمٞمٜمقٟمة طم٘مٞم٘مٞمة سماُٟمٌثاؾ اّززم يمذًمؽ اًمٕم٘مؾ ًمٞمس ىماسا

ُمـ صٗمات اجلقهر  ةٗمهذك اًمّم   قَّ ّ, اًمٕم٘مؾ ةس ًمف صٗمدً لح اًم٘مً لاًمرُّ  ,لاُسمـ ًمف صٗمف اًمٕم٘مؾ ,اًمٕم٘مؾ ةّق اِب ًمف صٗم, اُسمـ لطمدك

- لاُسمـ اسمـ ,اِب آب لهل أقَّ  ,لاطمدة ةٗمإُ ٌص  ,ٗمات اِب هل سمٕمٞمٜمٝما صٗمات اُسمـٌص  إقَّ »ثٜماؾمٞمقس: أيس ليمام ىماـ اًم٘مد   -اإلهلل

 لًمٙمٜمٜما ٟم٘مقـ إقَّ ش, لطماُمَله ًمذات ضمقهر اِب ,إُ ًمٙمقق اُسمـ هق ُمـ اِبٗمات اِب هل سمٕمٞمٜمٝما صٗمات اُسمـ ؟ حاذا شمٙمقق ٌص  صمؿٍ 
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 ,ة احلٞماةٞمَّ ًٌة خلاص  لسماًمٜم   -ا ُمّمدر اًمٕم٘مؾ اعمقًمقد ومٝمق اِبأُمٍ أل اًمٕم٘مؾ اعمٜمٓمقؾ سمف,  ,أل اًمٕم٘مؾ اعمقًمقد ,قس(قهمً اُسمـ هق اًمٙمٚمٛمة )اًمٚمُّ 

ّق , س ًمف صٗمة احلٞماةدً لح اًم٘مً لاًمرُّ  ,لاُسمـ ًمف صٗمة احلٞماة ,ّق اِب ًمف صٗمة احلٞماة, س لطمدكدً لح اًم٘مً جْماه ًمٞمًت ىماسة قمكم اًمرُّ أهل 

اُسمـ أجْماه أق شمٙمقق ًمف طمٞماة ذم يمذًمؽ أقمٓمل  ,اِب ًمف طمٞماة ذم ذاشمف يمام أقَّ »لاًمًٞمد اعمًٞمح ىماـ:  -هللاجلقهر اإلاحلٞماة هل ُمـ صٗمات 

َـّ 4:  1 )يقش ومٞمف يماٟمت احلٞماة»يمٚمٛمة اهلل:  ك(- لىمٞمؾ قمـ اًمًٞمد اعمًٞمح سماقمتٌار26:  5)يق ش ذاشمف ه ّنَّ  ,سدً لح اًم٘مً اًمرُّ  (- لًمٙم ف هق ٟمٔمرا

ف هق (, ليمذًمؽ أنَّ زاس اًمٙمػمًمُّ دٍ لاًم٘مً )طمًب ىماٟمقق اإليامق ش حٞملب اعمً اًمرَّ »ف هق: ًمذًمؽ ىمٞمؾ قمٜمف إٟمَّ  ,خٚمٞم٘مةاًمذن يٛمٜمح احلٞماة ًمٚم

ًٍ ش )ٕمٓمل احلٞماةُمً »أل ش رازؾ احلٞماة» لاًمٕم٘مؾ إزم اُسمـ , ق ٟمٜمًب اًمٙمٞمٜمقٟمة إزم اِب لطمدكأقرة ٓمً ُمـ اخلً - (اقمة اًمثاًمثةطمًب صَلة اًم

ً  ٟمً  ةٜما ذم هذك احلاًمّنَّ , س لطمدكدً لح اًم٘مً لاحلٞماة إزم اًمرُّ , لطمدك ن اُّمر ١مد  ام يً سمَّ ل رً أ ,تٚمٗمةؿ اجلقهر اإلهلل اًمقاطمد إزم صمَلث ضمقاهر خًم ٘م

 ,أل ٟمٚمٖمل يمٞمٜمقٟمتٞمٝمام, سدً لح اًم٘مً لهبذا ٟمٜمٗمل اجلقهر قمـ اُسمـ لاًمرُّ ًمف لطمدك اًمٙمٞمٜمقٟمة(,  )ـماحا أقَّ  ب اجلقهر إزم اِب لطمدكًٌ ٜمَ إزم أق ٟمي 

 [-هق أىمٜمقف اِب ,ٗمات ّىمٜمقف إهلل لطمٞمدسمذًمؽ إزم ٌص ُق ليتحقَّ 

هؾ ًمألىماٟمٞمؿ اًمثَلصمة إرادة لاطمدة ] -15صؼ ,, دار ٟمقسمار ًمٚمٓمٌاقمة ُمائة ؾم١ماـ لضمقاب ذم اًمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞمة اّرصمقذيمًٞمةاّنٌا سمٞمِمقن: 

 ,أىمٜمقف ًمف إرادة ٍؾ يمً  قَّ ألصمَلث إرادات ُمـ طمٞمث اًمٕمدد, سمٛمٕمٜمل , قعاّىماٟمٞمؿ هلا إرادة لاطمدك ُمـ طمٞمث اًمٜمُّ  أف صمَلث إرادات ؟ اجلقاب:

, ٟمقع اإلرادة لاطمد ّقَّ  ,ٜمٗمّمٚمة ذم ـمٌٞمٕمتٝما قمـ إرادة اّىمٜمقُملم اِظمريـًمٙمـ هذك اإلرادة همػم ُمً ية, ر  اّىمٜمقُملم اِظمريـ سمحً  ٍب لحًي 

 [ٌٞمٕمة-س سماًمٓمَّ دً لح اًم٘مً رك اًمرُّ ٘مر  , ليً رك اُسمـ٘مر  رك اِب, يً ٘مر  , ومام يً لاطمدة ةلجيٛمٕمٝمؿ ضمقهر لاطمد لـمٌٞمٕمة إهلٞم

ومٞمؿ يِمؽمؿ اّىماٟمٞمؿ اإلهلٞمة ] -16, 15صؼ ,, دار ٟمقسمار ًمٚمٓمٌاقمة ُمائة ؾم١ماـ لضمقاب ذم اًمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞمة اّرصمقذيمًٞمةاّنٌا سمٞمِمقن: 

 لشمتاميز ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ سماخلقاٍص , اجلقهر اإلهلل اًمقاطمد اّىماٟمٞمؿ اإلهلٞمة شمِمؽمؿ ُمٕماه ذم مجٞمع ظمقاٍص  اجلقاب: ُمٕماه ؟ لومٞمام يتاميزلق ؟

هق  لاُسمـ -لهق أصؾ اجلقهر لأصؾ اًمٙمٞمٜمقٟمة سماًمٜمًٌة ًمألىمٜمقُملم اِظمريـ, قثاًمً هق اّصؾ أل اًمٞمٜمٌقع ذم اًمثٍ  وماِب :اّىمٜمقُمٞمة وم٘مط

ؼ ٜمٌثٌ هق ُمً  سدً لح اًم٘مً لاًمرُّ  -يمٚمٛمة اهللف ٜمٗمّمؾ قمـ اِب ّنَّ لهمػم ُمً , سمؾ أىمٜمقف ًمف يمٞمٜمقٟمة طم٘مٞم٘مةة د صٗمرَّ ف ًمٞمس جًم لًمٙمٜمَّ , ُمقًمقد ُمـ اِب

 ؼاًمذن يتدومَّ  ,ب هق اًمٞمٜمٌقعاِ -لح اهللف رً ّنَّ  ,بٜمٗمّمؾ قمـ اِلهمػم ُمً  ,سمؾ أىمٜمقف ًمف يمٞمٜمقٟمة طم٘مٞم٘مة ,د صٗمةرَّ ًمٞمس جًم  فلًمٙمٜمَّ , ُمـ اِب

 -قرهً اًمدُّ  ٍؾ سماُٟمٌثاؾ اّززم ىمٌؾ يمً س دً لح اًم٘مً ليمذًمؽ اًمرُّ , هقراُسمـ اًمقطمٞمد سماًمقُدة اّزًمٞمة ىمٌؾ يمؾ اًمدُّ  ,ٟمٗمّماـاُمٜمف سمٖمػم ( ينن)

ش رلح احلٍؼ »ؼ ثً ٌَ (, ليي 6:  14)يق ش احلٍؼ »اًمذن يٚمد  اينٍ لاِب هق احل٘مٍ  -لح احلٙمٛمةؼ رً ثً ٌَ ليي , اِب هق احلٙمٞمؿ اًمذن يٚمد احلٙمٛمة

 -اينٍ ب احل٘مٍ هق ًم٘مب ّىمٜمقف اُسمـ اعمقًمقد ُمـ اِ لاحلٍؼ  -احلٙمٛمة هل ًم٘مب ّىمٜمقف اُسمـ اعمقًمقد ُمـ اِب احلٙمٞمؿ (-26:  15)يق

ُمثٚمتٝما أاجلقهرية مجٞمٕماه, لُمـ  لاخلقاٍص  -هق ًم٘مب ّىمٜمقف اُسمـ اعمقًمقد ُمـ اِب اًمٕماىمؾ( اًمٕم٘مؾ ُمٜمٓمقىماه سمف) أن( قسقهمً اًمٚمُّ ) لاًمٙمٚمٛمة

لح لاًمرُّ , ُمـ طمٞمث اجلقهر لاُسمـ هق طمٍؼ , ُمـ طمٞمث اجلقهر وماِب هق طمٍؼ لاحلٞماة --- يِمؽمؿ ومٞمٝما اّىماٟمٞمؿ مجٞمٕماه:  احلٙمٛمة لاحلٍؼ 

 [-ُمـ طمٞمث اجلقهر س هق طمٍؼ دً اًم٘مً 
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 ُك هق اًمذن ب لطمدق اِقَ هؾ يمي ] -47صؼ ,, دار ٟمقسمار ًمٚمٓمٌاقمة ُمائة ؾم١ماـ لضمقاب ذم اًمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞمة اّرصمقذيمًٞمةاّنٌا سمٞمِمقن: 

سمًٌاـمة ؿمديدة:  اجلقاب: س ؟دً لح اًم٘مً جْماه قمكم اًمرُّ أل ,قمكم اُسمـؾ ذم اجلقهر ف يتٗمقَّ نَّ أهذا يٕمٜمل  قَّ ٢موم ,ظمرآىمٜمقف أُمـ  كلضمقد يًتٛمدٍ 

هل احل٘مٞم٘مل سمدلق اُسمـ ق يٙمقق هق اإلأٛمٙمـ يً  ب ُاِ قَّ ٢موم, هقرب ىمٌؾ يمؾ اًمدُّ سماًمقُدة ُمـ اِ كلضمقهر فإذا يماق اُسمـ يًتٛمد يمٞمٜمقٟمت

 [-سدً لح اًم٘مً لسمدلق اًمرُّ 

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼٌم اًم٘مٍس ُمٜم  ,اِب لًهٜما ٟمٜم٘مؾ شمٕمٌػم أطمد اًمًٙمٍتاب اّضماٟمب قمـ ٌهٍ اًمتَّثٚمٞمث: ]- 120, 119صؼ ,, ُمٙمتٌة اعمح

ومٝمق , وماِب هق هذا اّىمٜمقف, لإذا يماق اهلل أىمٜمقُماه لاطمداه وم٘مط- سمؾ إٟمَّف يمائـ سمذاشمف, ُ يًتٛمد اّىمٜمقف اّلـ أصٚمف ُمـ أن يمائـ: أصٚمف

لُ ؿمٍؽ ذم أقَّ اّىمٜمقُملم اِظمريـ ش- إقَّ اِب هق اّصؾ أل اهلل اًمذن هق ُمـ ذاشمف لسمذاشمف إهل»- لىمد ىماـ ألرجياٟمقس: أصؾ اًمَلهقت

ام اؾمتٛمدا ُمـ اًمٓمٌَّٞمٕمة اإلهلٞمةمًها اهلل ضمقهرياه, لهلام ُمؾء اًمَلهقت يماّىمٜمقف اّلـ-  ام, لًمٙمـ سمام أهنَّ اهلل سماّىمٜمقف » ومٞمًٛمٙمـ أق ًي٘ماـ أهنَّ

إقَّ », لىمد ضماء ذم ىماٟمقق أثٜماؾمٞمقس أضمغم سمٞماٟماه وم٘ماـ: ُمقًمقد همػم خمٚمقؾ)اُسمـ(  اّىمٜمقف اًمثاينيامق ٟم٘مٞمة أقَّ ي٘مقـ ىماٟمقق إ , اُسمـش- اّلـ

سمؾ أقَّ أصٚمف اّززم لُمٕمٜمك ذًمؽ أنَّف ًمٞمس ظمٚمٞم٘مة لُ ُمٕمٚمقُه ًمٕمٚمَّة, ش, ومٝمق همػم ُمّمٜمقع لُ خمٚمقؾ سمؾ ُمقًمقد, اُسمـ ُمقًمقد ُمـ اِب وم٘مط

اًمٌٞماق أقَّ هذك اًمقُدة ًمٞمًت ُمادية ّقَّ اهلل رلح- لحَّا يماق اِب ُمقضمقداه ًُمٜمذ اّزـ, وماُسمـ اًمذن هق  - لهمٜمل قمـذم اّىمٜمقف اّلـ

لح اًمً٘مًدسصقرشمف ًمٞمس حًمدصماه لًمٞمس ومٞمف رء حًمدث, سمؾ هق ضلرن اًمقضمقد أززم-  ضماء ذم ىماٟمقق إيامق ٟم٘مٞمة لاًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞمة:  , اًمرُّ

يس أثٜماؾمٞمقس ش- جقد ًمف ُمع اِب لاُسمـُمً, اّىمٜمقف اًمثاًمث ًُمٜمٌثؼ ُمـ اِب» لح اًمً٘مًدس همػم »لقمٚمَّٛمٜما ىماٟمقق إيامق اًم٘مد  أقَّ اًمرُّ

 [ش-ومٝمق أصٚمف إذاه , لًمٙمٜمَّف ًُمٜمٌثؼ ُمـ اِب, ُمّمٜمقع لُ خمٚمقؾ لُ ُمقًمقد

ة أل اعمّمدر أل ًمف : اهلل اِباّىماٟمٞمؿ اًمثَلصمة: ]- 46صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار إيامٟمٜما اعمًٞمحل صادؾ لأيمٞمدسمٞمِمقن طمٚمٛمل:  ٞمة اّبًقَّ ظماص 

: اهلل لاضمب اًمقضمقد, لسمدلٟمف ُ ًيٛمٙمـ شمٗمًػم اًمقضمقد --- لاهلل لاضمب اًمقضمقد سمٛمٕمٜمك لهق ُمّمدر اًمقضمقد ًمٙمؾ اعمقضمقدات, اّصؾ

ُماق, لهق حيٛمؾ ىًمدرة لضمقدك, للضمقد يمؾ ا ُماق, سمؾ هق ومقؾ اًمزَّ عمقضمقدات, أقَّ اهلل مل ًيقضمد ُمـ ىمقة ظمارضمة قمٜمف, لمل يقضمد حتت اًمزَّ

وماِب هق - يمٚمٛمة يقٟماٟمٞمة شمٕمٜمل اعمّمدر أل اّصؾ أل اًمقضمقد أل اًمٙمٞماق اإلهلل شاِب» ليمٚمٛمةومٙمؾ اعمقضمقدات شمًتٛمٍد لضمقدها ُمٜمف- 

ة: اهلل اُسمـ- اهلل ُمـ طمٞمث هق أصؾ اًمقضمقد ًٌٜمًقَّ ٞمة اًم لهق , اهلل قماىمؾ: لهق ُمّمدر اًمٕم٘مؾ لاعمٕمرومة ذم يمؾ اًمٙمائٜمات اًمٕماىمٚمة, ًمف ظماص 

أىمٜمقف اُسمـ هذ هق اًمذن - وماُسمـ هق اهلل ُمـ طمٞمث هق اًمٕم٘مؾ اّقمٔمؿ لاحلٙمٛمة لاعمٕمرومة اًمًٙمٚم ٞمة- اًمٕم٘مؾ لاعمٕمرومة ذم يمؾ اًمقضمقد ُمّمدر

ُماق لومدم اإلٟمًاق د ذم ُمؾء اًمزَّ ًَّ لح اًمً٘مًدس- دم ٞمة اُٟمٌثاؾ: اهلل اًمرُّ لهق , اهلل طمٍل : لهق ُمّمدر احلٞماة ًمٙمؾ اًمٙمائٜمات احلٞمة, ًمف ظماص 

لح اًمً٘مًدس هق اهلل ُمـ طمٞمث هق احلٞماة- ٞماة ذم يمؾ اًمٙمائٜمات احلٞمةُمّمدر احل ٞمة اّىمٜمقُمٞمة - وماًمرُّ هذك اّىماٟمٞمؿ اًمثَلصمة ًُمتاميزة ذم اخلاص 

ٞمة اُٟمٌثاؾ- ًمٙمـ هلا ـمٌٞمٕمة لاطمدة لضمقهر لاطمد, وم٘مط ة همػم ظماص  ًٌٜمًقَّ ٞمة اًم ة همػم ظماص  ٞمة اّبًقَّ لرهمؿ هذا وماّىماٟمٞمؿ اًمثَلصمة , ومخاص 

ء أل أىمًاُماه ذم أقَّ  ,قمزيزن اًم٘مارئ  ,- ليٜمٌٖمل أق شًمدرؿ ًُمتًالية ذم مجٞمع اًمٙمامُت لاًّم٘ماب اإلهلٞمة اّىماٟمٞمؿ اًمثَلصمة ًمٞمًت أضمزا

 [-ّقَّ هلل ضمقهرو سمًٞمطو ُ ي٘مٌؾ اًمتَّجزئة أل اًمتَّ٘مًٞمؿ, اجلقهر اإلهلل

إقَّ ًمٗمظ اِب هق يمٚمٛمة اِب: ]- 55صؼ ,ؾمػ يمامـ ًمٚمٓمٌاقمة , اجلزء اّلـ, دار يقاعمًٞمحٞمة لُمٍم اًمٗمرقمقٟمٞمةسماظمقف وماظمقرن طمٜما: 

ٞمة اًمقضمقد, وماهلل ُمقضمقد أززم ُ سمداية ًمف, أن أقَّ اًمٙمٞماق اإلهلل هق أصؾ اّصقـ, شأصؾ اًمقضمقد» ؾماُمٞمة ًهياٟمٞمة شمٕمٜمل , لهل ظماص 
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ُماق لاعمٙماق, ليًمٍؾ رء همػمك ظمٚم٘مف هق سمٜمٗمًف, لسمدلٟمف ُ ًيٛمٙمـ شمٗمًػم  يمام أنَّف ُ هناية ًمف, ُ حيٍدك زُماق لُ ُمٙماق, لهق ظماًمؼ اًمزَّ

ومٝمؾ يماق اهلل ُمقضمقداه سمدلق صٗمتف يم٠مصؾ اًمقضمقد ؟ ومٞمٙمقق اهلل , شة اًمقضمقدقمٚمٍ » أن أقَّ هذا اّىمٜمقف هق ٌصٗمة أصؾ اًمقضمقداًمقضمقد, 

 [ٗمة ُمٕمدلف اًمقضمقد ؟!سمدلق هذك اًمّم  

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ شمِمٌٞمف ]- 47, 46صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ب اعمٕمٜمك,  ىمارلرات هبا قًمًٓمقر للوٕمٜما ومٞمٝما صمَلصمة , لهق أنَّف ًمق يماق ًمديٜما هًمرومة حًمٙمٛمة اإلهمَلؾ)ًمقطمداٟمٞمة اًمثاًمقث(: ًهٜماؿ شمِمٌٞمف ًي٘مر 

لُ يتٛمٞمَّز يمٍؾ قمٓمر ذم , لومتحٜما اًم٘مارلرات, ومٌٕمد لىمت ٟمجد اًمًٕمًٓمقر ىمد شمٓمايرت ًمتٛمأل ومراغ احلًجرة سماًمٙماُمؾ, ؿمديدة اًمتَّٓماير لاُٟمتِمار

ه ّقَّ اًمٕم, لاًمتَِّمٌٞمف ًهٜما ُمع اًمٗمارؾ, لاًمذن يدظمؾ احلجرة يِمٍؿ رائحة اًمًٕمًٓمقر اًمثَلصمة اعمًجتٛمٕمة, ضمزء ُمـ احلًجرة ٓمر اجلديد ًمٞمس قمٓمرا

يمٞمب, إٟمَّام هق قمٓمر ًُمريمَّب ُمـ صمَلصمة أنقاع ُمـ اًمًٕمًٓمقر, سمًٞمٓماه   [-سمٞمٜمام اجلقهر اإلهلل سمًٞمط سمٕمٞمد قمـ اًمؽمَّ

 :أىمٜمقف اِب 

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ هق أىمٜمقف اِب ]- 63صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ٞمة اًمقضمقد أل اًمٙمٞمٜمقٟمة ذم اهلل يس سماؾمٞمٚمٞمقس اًمٙمٌػم: ليٜمٌقع اًّمقهة, اِب هق ُمٌدأ اًّمقهة- ظماص  اِب يمائـ لًمف », ومٞم٘مقـ اًم٘مد 

لح اًمً٘مًدساًمٙمٞماق اًمٙماُمؾ,  لح اًمً٘مًدس يمكم  هق أجْماه, ليماُمؾ  , لاُسمـ يمائـلهق ضمذر ليٜمٌقع اُسمـ لاًمرُّ ذم يمامـ اًّمقهة )---( لاًمرُّ

اسمٚم ٞملم(-  24)قٌمٔمة  شذم ذاشمف لشمافٍ  ًٍ , لًمذًمؽ لردت سمٜمٗمس اًمٚمَّٗمظ ذم اًمٚمُّٖمات اًمٕمرسمٞمة لاًمٕمؼمية يمٚمٛمة ؾماُمٞمة شاِب» ليمٚمٛمةوٍد اًم

ٌئٞمة لاحلٌِمٞمة, لىمد لردت يمٚمٛمة  ًَّ ة, ُمٜمٝما  157ذم اّناضمٞمؾ  شاِب»لاِراُمٞمة لاًمٗمٞمٜمٞم٘مٞمة لاّؿمقرية لاًم ذم إٟمجٞمؾ ُمتك, لمخس  45ُمرَّ

ة ذم إٟمجٞمؾ ًمقىما, ل  17ىمس, لُمٍرات ذم إٟمجٞمؾ ُمر ة ذم إٟمجٞمؾ يقطمٜما-  90ُمرَّ وماِب هق - شمٕمٜمل اّصؾ لاًمٌٕمٚمَّة اّلمم شاِب» يمٚمٛمةُمرَّ

ومٝمق أصؾ يمٍؾ , سمؾ هق اًمٙمائـ سمذاشمف اًمقاضمب اًمقضمقد- لُ شمقضمد قٌمٚمَّة ًمقضمقدك, اِب هق اًمٌٕمٚمَّة اّلمم- لهق أصؾ اًمقضمقد, ٟمٌع اًمَلهقت

لأىمٜمقف (- 6:  8يمق 1) شاِب اًمذن ُمٜمف مجٞمع اّؿمٞماء لٟمحـ ًمف: ًمٜما إهل لاطمد» لسمدلٟمف يًتحٞمؾ شمٗمًػم اًمقضمقد, اّؿمٞماء لؾمٌب لضمقدها

لس لس سمدلق اٟمٗمّماـ قمـ اسمٜمف لرلطمف اًمً٘مدُّ ؽ-اِب هق ًيٛمث ؾ ؿمخص ذم اًمثَّاًًمقث اًمً٘مدُّ  [, ومٝمق ًمف طًمرٍية اًمتٍَّمُّ

د اإلهللأؾمئٚمة طمقـ طمتيمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ جيب ]- 65, 64صؼ , ٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

د اًمٜمُّٓمؼ سمٙمٚمٛمة يـ: شاُسمـ» وم٢مقَّ هذا يٚمٗمت ٟمٔمرٟما إمم أىمٜمقف شاِب» ًُمَلطمٔمة أنَّف سمًٛمجرَّ ومحٞمٜمام ٟمتٙمٚمَّؿ قمـ », ومٞم٘مقـ اًمٌاسما يمػمًمُّس قمٛمقد اًمد 

اُمٕملم ومٌٙمرة اُسمـ, اِب ًٍ د ومٌٙمرة لضمقد يمائـ ُمقًمقد, وم٢مٟمَّٜما ًٟمثػم ذم أذهاق اًم ومحٞمٜمام ٟمذيمر اًمٙمائـ اعمقًمقد وم٢مٟمَّٜما , لاًمٕمٙمس صحٞمح, أن جًمرَّ

اك اِظمر, أن طمٞمٜمام ٟم٘مقـ ٟمجٚمب إمم اّذهاق ذاؿ اًمذن يٚمد ر اُدم  اك ُما, ٟمتذيمَّ اهات, ومحٞمٜمام ٟمتٙمٚمَّؿ قمـ ادم  - ٟمٗمس اًمٌمء يٜمٓمٌؼ قمغم اُدم 

 [-شاًمٞمٛملم يذهب ومٙمرٟما إمم لضمقد يًار
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 ٜمقف اُسمـ:أىم 

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ اًمًٞمد اعمًٞمح ]- 227صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

اًمٍّماًمح  هق اهلل اًمٙمٚمٛمة اًمٙمائـ ًُمٜمذ اّزـ ُمع أبٞمف(- 16: 3يت  1) شاهلل فمٝمر ذم اجلًدقمٔمٞمؿ هق هُّ اًمتَّ٘مقم » هق اهلل اًمٍٔماٌهر ذم اجلًد

لح اًمً٘مًدس ُماق ًُمٜمذ ٟمحق أخٗمٍل قماف ًلًمٌدي ُمـ اًمٕمذراء اًمٍٓماهرة ُمريؿ, لاًمرُّ ا سمنميها ُمـ حلٛمٝما لدُمٝما, لذم ُمؾء اًمزَّ ذ ُمٜمٝما ضمًده اًمًٞمد - وماختَّ

 [-ومٝمق ـمٌٞمٕمة لاطمدة ُمـ ـمٌٞمٕمتلم خًمتٚمٗمتلم, لإٟمًاق يماُمؾ ُمـ ضمٝمة اًمٜماؾمقت ذم لطمدة قمجٞمٌة, اعمًٞمح هق إهل يماُمؾ ُمـ ضمٝمة اًمَلهقت

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼٌم اًم٘مٍس ُمٜم لىمد شمْمارسمت آراء قمٚمامء اًمَلهقت اعمًٞمحل, ذم يمؾ اعمذاهب اعمًٞمحٞمة, ] -151صؼ ,, ُمٙمتٌة اعمح

ز قمـ اًمتَّٕمٌػم قمٜمف, ذم سمٞماق يمٞمٗمٞمة لُدة اُسمـ اّزًمٞمة ر ذم ُما ييَٕمجي , اقمتٌاراه سمام ؾمار قمٚمٞمف ليماق يٜمٌٖمل أق ُ يتخٓمَّك اًمٕم٘مؾ اًمٌنمن إمم اًمتَّٗمٙمُّ

ُ  , دلق إيْماح يمٞمٗمٞمَّتٝما شسمقُدة اُسمـ اّزًمٞمة» طمٞمث ايمتٗمك سماًم٘مقـاعمجٛمع اًمٜمٞم٘مالن ٟمٗمًف,  شماريماه ًمإليامق اًمتًَّٚمٞمؿ لاخلًًْمقع ذم ُما

 [-يتٜمالًمف اًمٕم٘مؾ

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼٌم اًم٘مٍس ُمٜم ية اعمًٞمح ًممب ذم اإلٟمجٞمؾ: ]- 145صؼ ,, ُمٙمتٌة اعمح , اّىمٜمقف اًمثاين ًممب إقَّ سمٜمقة اعمًٞمحسًمٜمًقَّ

, ىمٌؾ ُ ًيٛمٙمـ أق ٟمًتٛمٍدها ُمـ اًمٕم٘مؾ أل أن ُمّمدر آظمر, لهل يمٖمػمها ومٞمام خيتٍص سماهلل- ُمـ اعمًائؾ اعمًتٕمٚم ٘مة سماًّمقهٞمةاّىمٜمقف اّلـ, 

 [-ًيٕمٚمـ اهلل إُ اهلل ٟمٗمًف ّنَّف ًمٞمس يًتٓمٞمع أطمد أقأق ٟمًتٛمٍد ُمٕمرومتٝما ُمـ اهلل ٟمٗمًف, 

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼٌم اًم٘مٍس ُمٜم لقم٘مٞمدة اًمٙمٜمٞمًة اًم٘مٌٓمٞمة شمتجغمَّ ذم اخٌلٓماب اعمحٗمقظ قمـ اًمٌٓمريرؿ ]- 153, 152صؼ ,, ُمٙمتٌة اعمح

ٜما ٟم١مُمـ, يمام شم١مُمـ اًمٙمٜمٞمًة»اًمذن ألوح ومٞمف رأجف ذم لُدة اُسمـ اّزًمٞمة, طمٞمث ىماـ: ش إؾمٙمٜمدر» 19اًم٘مٌٓمل اًمؼؼ ؾًمقًمٞمة,  إٟمَّ سماِب اًمرَّ

لاـ, اًمقطمٞمد همػم اعمقًمقد اًمقاضمب اًمقضمقد يٕمة , هق هق سمٖماية اًمٙمامـ ُ يِمقسمف زيادة لُ ًٟم٘مّماق, لهق قمديؿ اًمتَّٖمٞمػم لاًمزَّ ًُمٕمٓمل اًمنمَّ

يًلم- لسمرٍب لاطمد يًقع اعمًٞمح اسمـ اهلل اًمقطمٞمد- لاّنٌٞماء لاّناضمٞمؾ ؾًمؾ ليًمٍؾ اًم٘مد  سمٍؾ ُمـ , ُمقًمقداه ُمـ اًمٕمدفًمٞمس , رٍب اِسماء لاًمرُّ

سمؾ سمٜمقع ُ ًيدرؿ لُ ًيٕمؼمَّ قمٜمف طمًب , لوماًمٜمتٞماق ؾماسمٚمٞمقسلًمٞمس طمًب اجلًد اهلٞمقزم سمتٗمريؼ لومٞمْماق اّضمزاء يمام زقمؿ - اِب احلل

خًيؼم سمجٞمٚمف ّقَّ )أن ًمٞمس يماقمت٘ماد آريقس اًمذن قمؼمَّ ومٞمف قمـ لُدة اُسمـ سمٙمٞمٗمٞمة أبٕمدشمف قمـ اّزًمٞمة(, ومٛمـ  اعمًٕمت٘مد اًمذن ذيمرٟماك ؾماسم٘ماه 

ّقَّ اًمًٕمً٘مقـ اعمقًمقدة ُ شم٘مدر أق شمٗمٝمؿ هذك اًمقُدة اإلهلٞمة ُمـ لضمقدك همػم ًُمدرؿ قمـ يمؾ اًمٙمائٜمات احائتة يمام أقَّ اِب همػم ًُمدرؿ- 

ُ يٜم٘مص , ػم ًُمتٖمػم  وم٢مٟمَّف همػم ًُمتٖمػم  يمام أقَّ اِب هم- لُ أطمد يٕمرؽ ُمـ هق اُسمـ إُ اِب, لُ أطمد يٕمرؽ ُمـ هق اِب إُ اُسمـ, اِب

- ومٝمق اُسمـ اًمٙماُمؾ لصقرة اِب اًمتاٍُمة- هلذا جيب أق ٟمحٗمظ ًممب همػم اعمقًمقد اًمٕمٔمٛمة قمـ اِب ؿمٞمئاه ؾمقم أنَّف ًمٞمس همػم ُمقًمقد

ُمة اًمَلئ٘مة سماٟمتداسمٜما ًمف اًمقُدة اّزًمٞمة ُمـ اِب ف أجْماه اًمٙمرا  [ش-اًمَلئ٘مة سمف, لاُسمـ جيب أق ًٟم٘مد 
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ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼٌم اًم٘مٍس ُمٜم - لىمد اقمتاد سمؾ اعمًراد هبا أىمٜمقف, ُ ًيراد هبا صٗمة يماحلٙمٛمةش اًمٙمٚمٛمة» لًمٗمظ]- 154صؼ ,, ُمٙمتٌة اعمح

تيب هلؿ يقطمٜما إٟمجٞمٚمف, لُ ؾٌمٞمَّام اعمًتِمت تقق سملم اُّمؿ اًمذيـ قمرومقا اًمٗمٚمًٗمة اًمٞمقٟماٟمٞمةش اًمٙمٚمٛمة»اًمٞمٝمقد شمًٛمٞمة اعمًٞمح اعمٜمتٔمر سمؼؼؼ  , لاًمذيـ يمي

ليمقق - شمٜمٗمل يمؾ ٟمًٌة ضمًدية سمٞمٜمٝمام يمٜمًٌة اّب لاُسمـ اًمٌنميلم, لشمًٛمٞمة اعمًٞمح سمٙمٚمٛمة اهلليٗمٝمٛمقق أقَّ اًمٙمٚمٛمة هق اّىمٜمقف اًمثاين, 

 [(-20:10ًمق , 27:11, ُمت 11:2يمق 1, ّنَّف ُ يٕمرؽ أومٙمار اهلل ًمٞمٕمٚمٜمٝما إُ اهلل- )يقضمب يمقٟمف اهلإه , اعمًٞمح يمٚمٛمة اهلل

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼٌم اًم٘مٍس ُمٜم يـ: ]- 155صؼ ,, ُمٙمتٌة اعمح لذم هذا ش لاًمٙمٚمٛمة يماق قمٜمد اهلل» ىماـ يقطمٜما اإلٟمجٞمكمىماـ أطمد اعمًٗمن 

ه قمـ اِباًم٘مقـ أُمراق:  اد يماُمؾ لاشم ٗماؾ شماٍف - ألُه  أقَّ اُسمـ يماق أىمٜمقُماه ًُمٞمَّزا - لىماـ ذم يًمٍؾ رأن لىمْماء لقمٛمؾصماٟمٞماه أنَّف ُمع ذًمؽ سمٞمٜمٝمام احت 

ف لاًمٍٓماقمة لُمٕمٜماك أنَّف ُمًالى ًممب ذم اجلقهرش, ليماق اًمٙمٚمٛمة اهلل»أجْماه:  , أن أقَّ ًمف ٌصٗمات اِب ٟمٗمًٝما لىمقشمف, لاؾمتح٘ماىمف اإليمرا

 [-لُمٕمٜماها ًهٜما ضمقهر اًمَلهقت, ختتٚمػ قمٜمٝما ذم اجلٛمٚمة اًمتل ىمٌٚمٝما, لًمٗمٔمة اهلل هٜمالاًمٕمٌادة اًمتل يًتح٘مٝما اِب- 

ة أىمٜمقف ُما ُمٕمٜمك أقَّ أىمٜمقف اًمٙمٚمٛمة ُمقًمقد ُمـ اِب ؟ ]- 56صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار إيامٟمٜما اعمًٞمحل صادؾ لأيمٞمدسمٞمِمقن طمٚمٛمل:  سًمٜمًقَّ

ة رلطمٞمة قم٘مٚمٞمة ًهقر, اًمٙمٚمٛمة ًممب هل سًمٜمًقَّ وماُسمـ ُمـ , لُدة ـمٌٞمٕمٞمة لأصٞمٚمة, وم٠مىمٜمقف اًمٙمٚمٛمة ُمقًمقد ُمـ اِب ًُمٜمذ اّزـ ىمٌؾ يمؾ اًمدُّ

, لهق ُمقًمقد ّنَّف ًيِمٍع لًييضء ُمـ ٟمقر اِب, وماًمقُدة ًهٜما اِب لضمقهرك ّقَّ ـمٌٞمٕمة اِب ٟمقر لـمٌٞمٕمة اُسمـ هل اًمٜمُّقر سمٕمٞمٜمفـمٌٞمٕمة 

 [-لًمذًمؽ ومٝمق ُمقًمقد همػم خمٚمقؾ, لًمٙمٜمَّٝما ًمٞمًت سمٛمٕمٜمك اخلٚمؼسمٛمٕمٜمك اإلواءة لاإلؿمٕماع سماًمٜمُّقر ُمـ اًمٜمُّقر, 

ُمتل يماق اًمًٞمد اعمًٞمح يمائٜماه ] -22 ,21صؼ ,, دار ٟمقسمار ًمٚمٓمٌاقمة ٘مٞمدة اعمًٞمحٞمة اّرصمقذيمًٞمةُمائة ؾم١ماـ لضمقاب ذم اًمٕماّنٌا سمٞمِمقن: 

ًُّ  دي هؾ ًلضمٌ  ؟ ٜمذ اّزـ هؾ يماق يمائٜماه ُمً  ذم لىمت سمداية ظمٚم٘مة اًمٕمامل ؟ دي هؾ ًلضمٌ  س ؟دً لح اًم٘مً دك ُمـ اًمٕمذراء ُمريؿ سمٗماقمٚمٞمة اًمرُّ ذم لىمت دم

وم٢مذا  ,اعمًٞمح هق يمٚمٛمة اهلل - لّقَّ قرهً اًمًٞمد اعمًٞمح هق يمٚمٛمة اهلل اعمقًمقد ُمـ اِب ىمٌؾ يمؾ اًمدُّ  ٟم٘مقـ إقَّ  اجلقاب: قر ؟هً لىمٌؾ يمؾ اًمدُّ 

اًمٗمٙمر: لطمٞمثام  دي اًمٕم٘مؾ ًلضمٌ  دي يقضمد قم٘مؾ سمٖمػم ومٙمر: ومحٞمثام ًلضمٌ  ـمٌٕماه ُ قضمد قم٘مؾ سمٖمػم ومٙمر ؟ٟمٕمقد ومٜم٠ًمـ: هؾ يً  ,ظمذٟما اًمٕم٘مؾ يمٛمثاـأ

ر ًمٞمس هق قم٘مَله قمكم اإلـمَلؾ: لًمٙمل يٙمقق قم٘مَله ٗمٙم  يً  اًمٕم٘مؾ اًمذن ُ ُماق, ّقَّ تَلزٌ وماًمٕم٘مؾ لاًمٗمٙمر ُمً جْماه- أاًمٕم٘مؾ  دي اًمٗمٙمر ًلضمٌ  دي ًلضمٌ 

اًمٗمٙمر ُمقًمقد ُمـ اًمٕم٘مؾ- إذاه اًمٕم٘مؾ لاًمد لاًمٗمٙمر ُمقًمقد: وم٢مذا يماق اًمًٞمد اعمًٞمح سماًمٜمًٌة ًممب هق يمٚمٛمتف اّززم,  ر- يمام أقَّ ٗمٙم  جيب أق يً 

ب لاًمٙمٚمٛمة اِ قَّ أهل  ةضماسماإل ؟ ًمٙمـ هؾ يٛمٙمـ أق يقضمد اِب سمٖمػم أىمٜمقف اًمٙمٚمٛمة -قرهً ؾ اًمدُّ إذاه اًمٙمٚمٛمة ُمقًمقد ُمـ اِب ىمٌؾ يم

 ّقَّ , بقضمد اًمٙمٚمٛمة سمٖمػم اِق يً أٛمٙمـ يمام ُ يً , ب سمٖمػم اًمٙمٚمٛمةقضمد اِق يً أٛمٙمـ ُ يً , جْما أززمأزًمٞماه وماًمٙمٚمٛمة أب وم٢مذا يماق اِ, تَلزُماقُمً 

 ,اهلإه ٛمٙمـ أق يٙمقق ب سمٖمػم اًمٙمٚمٛمة ُ يً اِ ,يٙمقق قم٘مَله- إذاه  اًمٕم٘مؾ سمدلق اًمٗمٙمر ُ قَّ أ- يمام اهلإه ق يٙمقق أٛمٙمـ ب سمدلق اًمٙمٚمٛمة ُ يً اِ

ؼ سماإلهلٞمات( ىماـ اـمٌ زن )اًمٜمٍ ٜمَ يي زَ يس همريٖمقريقس اًمٜم  اًم٘مد   ـ هق همػم يمائـ ؟قًمد اًمٙمٚمٛمة ُمَّ ف يمٞمػ يً , ّنَّ ب ُ لضمقد ًمفلاًمٙمٚمٛمة سمدلق اِ

ق يٙمقق أٛمٙمـ يً  لُماداف هق آب ومَل, لُ طمتل ذم سمداية اخلٚمٞم٘مة- زُمٜمةق يٙمقق أباه ذم زُمـ ُمـ اّأب ىمد سمدأ ق يٙمقق اِأًتحٞمؾ ف ُمـ اعمً ٟمَّ إ

سمـ ومَلسمد أق يٙمقق اُ ,ٜمذ اّزـُمً ( هق آب) لإذا يماق اِبُسمد أق يٙمقق اُسمـ يمائٜماه-  ,ف ًمٙمل يٙمقق آب, أن أنَّ ٜماؿ آب سمدلق اسمـهً 

 [قر-هً اُسمـ هق اعمقًمقد ُمـ اِب ىمٌؾ يمؾ اًمدُّ  ,- إذقٜمذ اّزـيمائٜماه أجْماه ُمً 
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هؾ اعمًٞمح هق اهلل أف اسمـ اهلل ؟ ]- 34صؼ ,, دار ٟمقسمار ًمٚمٓمٌاقمة ُمائة ؾم١ماـ لضمقاب ذم اًمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞمة اّرصمقذيمًٞمةاّنٌا سمٞمِمقن: 

سمٞمة اًمٙمٜمًٞمة: هؾ اعمًٞمح هق اهلل أف اسمـ اهلل ؟ وم٠مضمٌتٝما:  ٖمػمات ذم ُمدارس اًمؽمَّ إقَّ أن ُمٚمؽ هق اسمـ اجلقاب: ؾم٠مختٜمل إطمدم اًمٌٜمات اًمّمَّ

صحٞمحاه أجْماه ّنَّف ُمـ  , ومٕمٜمدُما ٟم٘مقـ قمٜمف إقَّ هذا هق اعمٚمؽ يٙمقق اًمٙمَلف صحٞمحاه, لقمٜمدُما ٟم٘مقـ إٟمَّف اسمـ اعمٚمؽ يٙمقق اًمٙمَلفُمٚمؽ

لهق اسمـ اهلل سمًٌب أنَّف يمٚمٛمة , وماًمًٞمد اعمًٞمح هق اهلل سمًٌب ضمقهرة اإلهلل اًمذن هق لاطمد ُمع اِب ومٞمفاعمٚمقيمل, ومٝمق ُمٚمؽ اسمـ ُمٚمؽ- 

 [-هق ُمقًمقد هق اسمـ ـَ ليمؾ ُمي , اهلل اعمقًمقد ُمـ اِب ىمٌؾ يمؾ اًمدهقر

د اإلهللأؾمئٚمة طمقـ يمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ اًمًٞمد اعمًٞمح ]- 358صؼ , طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ًهقر ٛمس, لذم يمٍؾ حلٔمة, لإمم ُما ُ هناية, هق اسمـ اهلل اعمقًمقد ُمـ اِب ىمٌؾ يمٍؾ اًمدُّ ٕماع ُمـ اًمِمَّ لًمذًمؽ , ُمثؾ اًمقُدة اعمًًتديٛمة ًمٚمِمُّ

د ًُّ ُماق خلَلص اإلٟمًاقلًمٙمـ ٍحا ضماء ُمؾء , ًدقٌمل سماسمـ اهلل ىمٌؾ اًمتَّج ا ُمـ اًمٕمذراء ُمريؿ, اًمزَّ اًمًٞمد اعمًٞمح - إذق, أرؾمؾ اهلل اسمٜمف ُمقًمقده

ُمدية ُمـ اهلل اِب ُمٜمٞمة ُمـ اًمٕمذراء ُمريؿ, لهبذا ٟمًتٓمٞمع أق ٟم٘مقـ إقَّ ًمٚمًٞمد ًدقٌمل سماسمـ اهلل سمًٌب لُدشمف اًمنَّ , لًمٞمس سمًٌب لُدشمف اًمزَّ

ًهقرُمـ اِب ىمٌؾ يم: )أ( ُمٞمَلد أززماعمًٞمح ُمٞمَلداق:  ًهقر, ٟمقر ُمـ ٟمقر, إهل », يم٘مقـ ىماٟمقق اإليامق: ٍؾ اًمدُّ ُمقًمقد ُمـ اِب ىمٌؾ يمٍؾ اًمدُّ

ُمٜمل هق اسمـ إسمراهٞمؿ , ُمـ اًمٕمذراء ُمريؿ ذم سمٞمت حلؿ اًمٞمٝمقدية ًُمٜمذ ٟمحق أخٗمٍل قماف: )ب( ُمٞمَلد زُمٜمل- شطمؼ ُمـ إهل طمؼ ومٌحًب اعمٞمَلد اًمزَّ

ا ىمائَله: هٞمؿ لىمٌؾ اخلٚمٞم٘مة سم٠مههالسمحًب ُمٞمَلدك اّززم هق يمائـ ىمٌؾ إسمرا , لاسمـ دالد ب ًمريب: اضمٚمس قمـ », سمؾ لدقماك دالد رسمًّ ىماـ اًمرَّ

ُمٜمل هق أصٖمر ُمـ يقطمٜما اعمٕمٛمداق سمًٍتة أؿمٝمر- شيٛمٞمٜمل هذا هق اًمذن ىمٚمت », لسمحًب ُمٞمَلدك اّززم ىماـ قمٜمف يقطمٜما: سمحًب ُمٞمَلدك اًمزَّ

اُمل ّنَّف يماق ىمٌكم  [(-15: 1 )يق شقمٜمف: إقَّ اًمذن ي٠ميت سمٕمدن صار ىًمدَّ

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ هؾ اًمًٞمد ]- 360صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ا , أٍن أنَّف هق اهلل اًمٙماُمؾ ذم ُهقشمف, اًمًٞمد اعمًٞمح هق اهلل اعمًت٠من سج:  اعمًٞمح هق اهلل أل اسمـ اهلل أل اسمـ اإلٟمًاق ؟ اإلٟمًاق لهق أجْمه

ومٚمق ٟمٔمرٟما إمم اًمًٞمد - لُمـ ضمٝمة اًمٜماؾمقت هق اسمـ اإلٟمًاق, ومٛمـ ضمٝمة اًمَلهقت هق اهلل لهق اسمـ اهلل(, إٟمًاٟمٞمتف) اًمٙماُمؾ ذم ٟماؾمقشمف

لإذا ٟمٔمرٟما إمم اًمًٞمد اعمًٞمح ُمـ ضمٝمة أىمٜمقُمٞمتف لأنَّف ُمقًمقد , اعمًٞمح ُمـ ضمٝمة ضمقهرك اإلهلل أل ـمٌٞمٕمتف اإلهلٞمة أل يمٞماٟمف اإلهلل ومٝمق اهلل

 [-ـ اِب ومٝمق اسمـ اهللُم

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ أىمٜمقف اُسمـ هق ]- 73صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

, هق اًمٕم٘مؾ اّقمٔمؿ- أل ًٟمٓمؼ اهلل اًمٕماىمؾ, هق قم٘مؾ اهلل اًمٜمٍاـمؼ- لاًمٚمُّقهمقس ذم اّصؾ اًمٞمقٟماين يٕمٜمل اًمٕم٘مؾ اعمًٕمؼم  قمـ ذاشمف, اًمٚمُّقهمقس

, ومٙمؾ طمٙمٛمة هل أىمٜمقف اُسمـ هق أىمٜمقف احلٙمٛمة اّززم- اهلل قم٘مؾ ُ هنائل- هق اًمٕم٘مؾ اًمٙمائـ ذم اًمٍذات اإلهلٞمة- ظماًمؼ مجٞمع اًمٕم٘مقـ

ة ُمٜمف-  :  1يق ) شليماق اًمٙمٚمٛمة اهللذم اًمٌدء يماق اًمٙمٚمٛمة, لاًمٙمٚمٛمة يماق قمٜمد اهلل, »اًمذن ىماـ قمٜمف اإلٟمجٞمؾ:  هق اًمٙمٚمٛمة اّززمًُمًتٛمدَّ

1-)] 
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o :اًمقُدة ُمـ اِب 

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ لُدة اُسمـ ُمـ ]- 67صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ُمقًمقد أززم )اُسمـ( ُمع أززم )اِب( », يم٘مقـ اًمٌاسما أثٜماؾمٞمقس: ومٚمؿ متًر حلٔمة يماق ومٞمٝما اِب سمدلق اُسمـ, اِب ًمٞمس هبا ؾماسمؼ لُمًٌقؾ

- ُ يًت٘مٞمؿ أق ًي٘ماـ آب ُمـ همػم أق يٙمقق ًمف اسمـ( اِب) مل يدع- ّنَّف مل يًٙمـ اِب ىمٍط إذ مل يٙمـ اُسمـ, ُمٜمف سمَل سمدء ًمٚمقاًمد لُ ًمٚمٛمقًمقد

لُما ُ رلح ًمف ومٝمق , يمٚمٛمة ًمف ومٝمق هبٞمٛمةلُما ُ , ّقَّ ُمـ ُ قم٘مؾ ًمف ومٝمق داسمَّةأقَّ ضمقهر اهلل أصٍؿ أظمرس قمادف قم٘مؾ لُ يمٚمٛمة لُ رلح, 

ّقَّ ُمقًمد اُسمـ ُمـ ضمقهر , لإقَّ اُسمـ يماق ُمـ سمٕمد اِب ذم زُماق, وم٘مد يمٗمر ُمـ ىماـ إٟمَّف يماق سملم اِب لُمقًمد اُسمـ زُماق سمًٞمط, ُمٞم ت

وم٘مد دظمؼؾ اًمتَّٖمػمُّ , ُمقًمقداه ُمٜمف, لىمٌؾ يمٍؾ سمدء, لإق مل يٙمـؼ اُسمـؼ ُمع اِب ُمـ اًمٌدء, لًمٞمس ذم ضمقهر اهلل ىمديؿ لطمديث, اِب لـمٌٞمٕمتف

 [-شصمٍؿ صار سمٕمد ذًمؽ أباه - إذ ًمؼؼؿ يٙمـ أباه ُمـ ىمٌؾ, قمٚمؼك ىمقاف اِب

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ لُدة اُسمـ ُمـ ]- 69صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ٛمس, إٟمَّام هل دائٛمة ًُمٜمذ اّزـ إمم اّبد, لاٟمتٝمتاِب مل شمتٍؿ ذم زُمـ ًُمٕملمَّ  ٕماع ُمـ اًمِمَّ , ومَل سمدلق اٟم٘مٓماع, يمقُدة اًمٜمُّقر ُمـ اًمٜمار, لاًمِمُّ

 [شمقضمد ٟمار سمَل ٟمقر, لُ ؿمٛمس سمَل ؿًمٕماع-

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ إق يماق ]- 168 ,167صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ٌٍائل,  ومٚمامذا ُ ييٚمٌد اُسمـ سمدلرك ؟, اُسمـ ًلًمٌدي ُمـ اِب ٌ ؼ ٌصٗمات اًمٌنم قمغم اهللج: يا أطم لمل يًٙمـ , وماِب مل يًٙمـ ًمف أباه , ُ ًيٛمٙمـ أق ًٟمٓم

ٍُ اُسمـ اًمقطمٞمد اجلٜمس وم٘مط ُ همػم ٍُ دظمٚمٜما ذم دائرة , لهٙمذا اُسمـ مل يًٙمـ لًمـ يًٙمـ يقُماه أباه , ًمف إ لهذا يًزٍج سمٌٜما , شمٜماؾًمؾ لشمٙماصًمر اِهلةلإ

ة اًمًٙمٗمر ؾًمقزٍم ىمائَله: ذم ًهقَّ ١ماـ, وم٠مضماهبؿ اًمٌاسما أثٜماؾمٞمقس اًمرَّ ًُّ إذق, وماًمذن يٌحث ًُمتًائَله: »- ًم٘مد ؾم٠مـ ذم اًم٘مديؿ اِريقؾمٞمقق ذات اًم

قاب, , لًمٙمـ يمٍَل حاذا مل يًٙمـ ًممب لاًمد, ومٚمٞمٌحث ألُه: حاذا ُ يٙمقق اُسمـ لاًمداه ُ اسمٜماه  لُمكمء سمٙمٍؾ , هذيـ اُّمريـ سمٕمٞمد قمـ اًمّمَّ

وم٢مقَّ اُسمـ , هٙمذا سمٜمٗمس اًمٓمَّري٘مة, لأنَّف ُ يًتٓمٞمع أق يّمػم اسمٜماه ذم يقف ُمـ اّجاف, ّنَّف يمام أقَّ اِب هق دائامه آب, أنقاع اًمًٙمٗمر لاجلًًحقد

ًٌت ليتَّ لًمـ يّمٌح أباه ذم يقف ُمـ اّجاف, هق دائامه اسمـ ومٙمام أقَّ اُسمـ ُ يتٖمػمَّ سمايمتًاب ٌْمح أنَّف رؾمؿ اِب لصقرشمف, - ّنَّف ذم هذا يث

, لئمٍؾ سماىمٞماه يمام هق سمدلق شمٖمٞمػم, ًمٙمٜمَّف ىمد طمّمؾ قمغم ذاشمٞمة ُمـ يمذًمؽ اُسمـ ُ ًيٛمٙمـ أق يتٖمػمَّ سمايمتًاب ٌصٗمات ضمديدة, ٌصٗمات ضمديدة

قرة أجْماه ؾمتت, أٍُما إق يماق اِب يتٖمػمَّ اِب لًُماصمٚمتف ًمف-  - وم٢مق يماق اِب همػم ًُمتٖمػم  ليٌ٘مك هٙمذا دائامه يمام ٖمػمَّ ذم هذك احلاًمةيماٟمت اًمّمُّ

 - لرن أجْماه أق شمٌ٘مك ًصقرشمف يمام هل لًمـ شمتٖمػمَّ  22)وم٘مرة  شلًمذًمؽ ومٝمق ًمـ يّمػم ؿمٞمئاه آظمر, إذاه وماُسمـ هق اسمـ ُمـ اِبهق, ومٛمـ اًميَّ

 [ُمـ اعم٘ماًمة اّلمم(-
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o ة اعمًٞمح  هلل: ♠سًمٜمًقَّ

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ة ]- 71, 70صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج هؾ سًمٜمًقَّ

س ًٌٜمًٍقات اًمتل ذيمرها اًمٙمتاب اعمً٘مدَّ ة جمازية ُمثؾ يمثػم ُمـ اًم ة اعمَلئٙمة هلل, اًمًٞمد اعمًٞمح ًممب هل سًمٜمًقَّ ًٌٜمًقَّ أُماف  ٚمقا ضماء سمٜمقا اهلل ًمٞمٛمث» يم

ب ة آدف هلل(, 6:  1)أن  شاًمرَّ س أل مل يذيمرها, ُمثؾ: 38:  3)ًمق  شسمـ اهللاآدف » لسًمٜمًقَّ ( )---( ج: ًهٜماؿ سًمٜمًٍقات يمثػمة ذيمرها اًمٙمتاب اعمً٘مدَّ

ة سماخلٚم٘مة آدف اسمـ »(, 8:  64)إش  ش- ٟمحـ اًمٓم لم لأنت ضماسمٚمٜما, يمٍٚمٜما قمٛمؾ يديؽرٍب أنت أبقٟما لاِق يا»: ومٜمحـ أبٜماء هلل سماخلٚم٘مة: سًمٜمًقَّ

ة سماًمتٌَّٜمل(- 38:  3)ًمق  شاهلل ئٞمؾ: ُمثٚمام يماق ُمقؾمك اسمـ ُسمٜمة ومرقمقق, سًمٜمًقَّ ئٞمؾ اسمٜمل اًمٌٙمر»: لُمثٚمام ىماـ اهلل قمـ إها (, 22:  4)ظمر  شإها

ٌَّة أقمٓماٟما اِب »: لٟمحـ أبٜماء اهلل سماًمتٌَّٜمل  [(-1:  3يق  1) شطمتك ًٟمدقمك ألُد اهللأنٔمرلا أجٍة حم

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ هؾ اًمًٞمد ]- 81صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ّنَّف ومٞمف طمؾَّ يمٍؾ , ُمـ ضمٝمة اجلقهر اإلهلل هق اهلل, يمٞمػ ؟ لهق اهلل أجْماه , اًمًٞمد اعمًٞمح هق اسمـ اهللج:  اعمًٞمح هق اسمـ اهلل أف أنَّف اهلل ؟

ب يًقع ُمـ طمٞمث اجلقهر ومٝمق اهلل- لُمـ ضمٝمة اّىمٜمقُمٞمة هق اسمـ اهلل, ؾء اًمَلهقتُمٌ  لإذا ٟمٔمرٟما إًمٞمف ُمـ طمٞمث اّىمٜمقُمٞمة , إذا ٟمٔمرٟما ًمٚمرَّ

ٌٍار, لٟمًتٓمٞمع أق ٢مهذا ًمق أقَّ قم٘مؾ ُمٞمٜما يتٛمتَّع سم , لٌُمثاـ قمغمومٝمق اسمـ اهلل ٜما ٟمًتٓمٞمع أق ٟم٘مقـ سماإلمجاـ إقَّ ُمٞمٜما رضمؾ ضم ُمٙماٟمات يمٌػمة, وم٢مٟمَّ

ٌٍار, لًمٞمس ًهٜماؿ ومرؾ سملم ُمٞمٜما لقم٘مٚمف-  [ٟم٘مقـ سماًمتَّٗمّمٞمؾ إقَّ قم٘مؾ ُمٞمٜما ضم

 لح اًمً٘مًدس  :أىمٜمقف اًمرُّ

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  ا ُما ضماء ]- 89صؼ ,ٖماهمة , ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمًمثاين, اجلزء اأرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ أُمَّ

رلح احلؼ اًمذن ُمـ ُمتك ضماء اعمٕمزن اًمذن ؾم٠مرؾمٚمف أنا إًمٞمٙمؿ ُمـ اِب, »سماّىمقاـ اإلهلٞمة ذم هذا اًمِم٠مق, وم٘مد ذيمر رٍب اعمجد يًقع 

لح اًمً٘مًدس إٟمَّام هق اِب لطمدكلسمذًمؽ أثٌت أقَّ  (26.  15)يق  شقمٜمد اِب يٜمٌثؼ لُما قمدا ذًمؽ ُمـ ُمٗمٝمقف هق وَلـ , ُمّمدر اًمرُّ

ا ُما ضماء ذم ىماٟمقق اإليامق اًمذن لظمٓم٠م ر ُما ُ يٕمرومف اهلل ٟمٗمًف لهذا سماـمؾ- أُمَّ , إُ إذا اقمت٘مدٟما ظمٓم٠م سم٠مق اًمٜماس يٕمرومقق ُمـ هذك اّها

شمف اعمجاُمع اعمًٙمقٟمٞمة قمـ هذك اًمٕم٘مٞمدة اًمَلهقشمٞمة ومٝمق  لح اًمً٘مًدس»أىمرَّ ب اعمًحٞمل اعمًٜمٌثؼ ُمـ قمٜمد اِب, ٟم١مُمـ سماًمرُّ ٟمًجد ًمف ُمع , اًمرَّ

ـو سيح ُ حيتاج إمم شم٠مليؾ أل شمٗمًػمشاًمٜمٍاـمٌؼ ذم اّنٌٞماء, ُسمـاِب لا لأقَّ ُمـ زاد أل همػمَّ يمٚمٛمة ُمـ ىمرارات هذك اعمجاُمع  ,, لهق ىمق

دة ُمـ اِسماء اًم٘مديًلم », لإًمٞمؽ ٟمص احلرف: ي٘مع حتت احلرف لاًمٗمرز أنَّف ُ ًيًٛمح ّطمدى أق ي١مًم ػ أُماٟمة أظمرم همػم اُّماٟمة اعمًحدَّ

لح اًمً٘مًدس, اعمجتٛمٕملم سمٛم ا اًمذيـ يتجاهلق قمغم أق ي١مًم ٗمقا أُماٟمة أظمرمديٜمة ٟم٘مٞمة سماًمرُّ لإق يماٟمقا , وم٢مق يماٟمقا إيمٚمػميمٞملم ومٚمٞمً٘مٓمٕمقا , لأُمَّ

 [(-جمٛمع أومًس) شقمٚمامٟمٞملم ومٚمٞمًحرُمقا 
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ص ُمتَّك ًُمرضماق:  ا ُما ضماء ] -90صؼ ,ٖماهمة , ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمًمثاين, اجلزء اأرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ أُمَّ

يس أثٜماؾمٞمقس: ومٝمق:سم٠مىمقاـ آسماء اًمٙمٜمٞمًة ذم هذك اًمٕم٘مٞمدة  أُمًٞمحل »ذم حًمالًمتف ُمع أصحاب آريقس ذم اعم٘ماًمة اًمتل ألهلا  ألُه اًم٘مد 

لح اًمً٘مًدس ًمٞمس ًمف أٍب سمام أنَّف مل يقًمد», ىماـ: شأنت؟ ٟماه , إقَّ اًمرُّ - لىماـ ذم شلًُمٜمٌثؼ ُمٜمف, هق رلطمفقٌمٚمَّة اًمذن , سمؾ ًمف اهلل, لًمٞمس هق ًُمٙمقَّ

١ماـ لاجلقاب احلادن قمنم:  ًُّ لح اًمً٘مًدس, ّق هذا اِب ٟمٗمًف ييٚمٌد اُسمـ, لهل اِب, أىمقـ إقَّ ذم اهلل قٌمٚمَّة لاطمدة»اًم - شليٌثؼ ُمٜمف اًمرُّ

يس يمػمًمس سمٓمريرؿ اإلؾمٙمٜمدرية:  لح , لاُسمـ اًمقطمٞمد, اء ًمفاِب اًمذن ُ اسمتدلٟم١مُمـ هبا,  صمَلصمة أىماٟمٞمؿىمد ٟميَٕمٌرؽ »صماٟمٞماه اًم٘مد  لاًمرُّ

ة اُٟمٌثاىمٞمة هل ُمقضمقدة ذم اِب وم٘مط» صماًمثاه اًم٘مديس إهمريٖمقريقس:- شاًمً٘مًدس اعمًٜمٌثؼ ُمـ اِب لطمدك راسمٕماه يقطمٜما ذهٌل - شإقَّ اخلاصَّ

 [-شإقَّ اِب قمٚمَّة لاطمدة ًمَلسمـ لاًمرلح اًم٘مدس» اًمٗمؿ:

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  لىماـ ] -91, 90صؼ ,ٖماهمة , ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمًمثاين, اجلزء الطمٞماة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدةاًمً٘مٛمُّ

يس أثٜماؾمٞمقس اًمرؾمقزم  لح اًمً٘مًدس ُمـ اِب ؟رداه قمغم ؾم١ماـ يتٕمٚمؼ هبذا اعمقوقع لهق: أجْماه اًم٘مد  َُّ » ىماـ: يمٞمػ يٜمٌثؼ اًمرُّ يٜمٌٖمل أ

لح اًمً٘مًدس يٜمٌثؼ ُمـ اِب, أنَّف يمام أقَّ ٟمًٛمة اإلٟمًاق شمٜمٌثؼ ُمـ ٟمٗمًف لهق, إٟمَّام أقمٚمؿ هذا, ّنَّف ُ ًيٗمنَّ , ٟم٠ًمـ قمـ هذا اُّمر , هٙمذا اًمرُّ

ٓمة, ليمام أقَّ طمقاء مل شمٙمـ ُمقًمقدة لُ همػم ُمقًمقدة لح اًمً٘مًدس يٜمٌثؼ ُمـ اِب, لًمٙمٜمَّٝما ًُمتقؾم  لؿمٞمث , ّق آدف همػم ُمقًمقد, هٙمذا اًمرُّ

ء ومًٛمٜمٌث٘مة, ُمقًمقد ا مل شمٙمـ ُمقًمقدة يمامأٍُما طمقا ومآدف همػم ُمقًمقد  ًلًمٌدي ؿمٞمث, لُ هل همػم ُمقًمقدة يمآدف, ًمٙمٜمَّٝما ظمارضمة ُمـ ضمٜمب آدف, , ّهنَّ

ٍ اًم٘مداؾمة, لؿمٞمث ُمقًمقد قمغم رؾمؿ اُسمـ اعمقًمقد, قمغم رؾمؿ اِب همػم اعمقًمقد لح اًمًٙمكم  ء ًُمٜمٌث٘مة ُمـ ضمٜمب آدف قمغم رؾمؿ اًمرُّ َُّ أقَّ لطمقا , إ

ىملم سمٕم لح اًمً٘مًدسْمٝمؿ قمـ سمٕمض لُمٜمٗمّمٚملم, آدف لؿمٞمث لطمقاء يماٟمقا ذلن أضمًاف, لًُمٗمؽم  ا اهلل اِب لاُسمـ لاًمرُّ ومٚمٞمس ذلن , أُمَّ

, لإٟمَّام ىمد ًٟمَلطمظ رؾمؿ قمدف لُدة آدف اًمٖمػم ُمقًمقد, لرؾمؿ لُدة اُسمـ ذم ؿمٞمث اعمقًمقد, أضمًاف لُ ًُمٜمٗمّمٚملم سمٕمْمٝمؿ قمـ سمٕمض

ء اعمًٜمٌث٘مة لح اًمً٘مًدس ىمد ٟمَلطمٔمف ذم طمقا  [-لرؾمؿ اًمرُّ

ص ُمتَّك ًُمرضم قمغم أقَّ ُما ] -96, 95صؼ ,ٖماهمة , ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمًمثاين, اجلزء اأرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاق: اًمً٘مٛمُّ

حية, رهمؿ قمٚمٛمٝما سم٠مقَّ هذا وَلـ قمٔمٞمؿييًتيَدقٌمل ُمزيداه ُمـ اُٟمدهاش أقَّ اًمٙمٜمٞمًة اًمٖمرسمٞمة,  لاعمٌدأ , لأنَّف ًُمٖماير ًمٚمٜمًُّّمقص اإلهلٞمة اًمٍمَّ

ا سمذًمت أىمَم ضمٝمد ذم شم٠مجٞمد قم٘مٞمدهتا هذك, قمٚمٞمف اعمًٞمحٞمة ًُمٜمذ شم٠مؾمٞمًٝمااًمذن صارت  َُّ أهنَّ لأظمرم سمٌْمع آيات , شمارة سم٠مُمقر ومٚمًٗمٞمة, إ

َٕمٚميؿ هل ىمٌؾ همػمها أقَّ شمٚمؽ اِيات ُ قمَلىمة هلا سمٛمقوقع اُٟمٌثاؾ ًُمٓمٚم٘ماه- يمتاسمٞمة ا شمٚمؽ اِيات هل: , شمي اىمٌٚمقا اًمرلح اًم٘مدس )يق  ,1أُمَّ

رلح اسمٜمف  ,4(, 15.  16يمؾ ُما ًممب هق زم )يق  , 3(, 26.  15تك ضماء اعمٕمزن اًمذن ؾم٠مرؾمٚمف أنا إًمٞمٙمؿ )يق ُم ,2(, 22.  20

 [(-16.  4)همؾ 

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  ي٘مقًمقق أجْماه ] -98صؼ ,ٖماهمة , ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمًمثاين, اجلزء اأرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

لح اًمً٘مًدس أجْماه إقَّ يًمٍؾ ُما هق ًممب ومٝمق ًمَلسمـ,  :شًممب هق زم يمؾ ُما»ذم ذح اِية  لهق دًمٞمؾ ذم ًُمٜمتٝمك , ومٚمف أق يٜمٌثؼ ُمٜمف اًمرُّ

ًٌٓمَلق ا داظمٚمٞمة, اًم ا ظمارضمٞمة, لهل ختتص سماِب, يماًمقُدة لاُٟمٌثاؾ, ّقَّ اّقمامـ اإلهلٞمة إُمَّ لهل ُمِمؽميمة سملم , يماًمٕمٚمؿ لاًم٘مدرة, لإُمَّ

ي٘مّمد سمف اًمٕمٚمؿ سمٜمقع أظمٍص, لهق داظمؾ وٛمـ اّومٕماـ اخلارضمٞمة اًمتل  شيمؾ ُما هق ًممب هق زم», ىمقـ اًمًٞمد اعمًٞمح اّىماٟمٞمؿ اًمثَلصمة

لح , ومَل ًي٘ماـ ًممب ُمقًمقداه أل ًُمٜمٌث٘ماه شمِمؽمؿ ومٞمٝما اّىماٟمٞمؿ اًمثَلصمة, لذًمؽ سمخَلؽ اًمٜمقاطمل اّىمٜمقُمٞمة همػم اعمًِماقمة أل اعمًٜمٕمدُمة,  لُ ًمٚمرُّ
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د, ٘ماـ ًممب أبٌّ لسماصمٌؼو سمؾ يً , اًمً٘مًدس آب لاسمـ  ً لح اًمً٘مًدس ًُمٜمٌثؼ, لًمَلسمـ ُمقًمقد لًُمتج , لاًمذن ي١ميمد ذًمؽ ُما ضماء ذم هناية اًمٜمَّص لًمٚمرُّ

 [, ومدًمَّؾ سمذًمؽ قمغم أنُّف ي٘مّمد اًمٕمٚمؿ لًمٞمس اًمٌثؼ-شهلذا ىمٚمت أنَّف ي٠مظمذ ُما زم لخيؼميمؿ»طمٞمث ىمٞمؾ: 

ٍٞمة اإليمٚمػميٙمٞمة ًمألىمٌاط اّرصمقذيمس , اًمَلهقت اعمً٘مارق )اجلزء اّلـ(اًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث:  لح اًمً٘مًدس: ]- 12, 11صؼ ,اًمًٙمٚم  اٟمٌثاؾ اًمرُّ

لح اًمً٘مًدس ُمـ اِب لاُسمـ لح ااًمتل شم١مُمـ سم, لهذا خًماًمػ ًمٕم٘مٞمدة يمٜمٞمًتٜما, يٕمت٘مد اًمؼملشمًتاٟمت ُمثؾ اًمٙماصمقًمٞمؽ سماٟمٌثاؾ اًمرُّ ٟمٌثاؾ اًمرُّ

 [(-26:15, طمًٌام لرد ذم )إٟمجٞمؾ يقطمٜما اًمً٘مًدس ُمـ اِب لطمدك

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ صمٜما ىمٚمٞمَله ]- 83صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج هؾ حًتد 

لح اًمً٘مًدس ؟ ج:  لس اًمٙمائـ ذم اِب لاًمٜمٍاـمؼ - يمٍٚمف طمٞماة ُ ُمقت ومٞمف- اهلل هق احلٞماةقمـ أىمٜمقف اًمرُّ سماُسمـ لاحلٍل اهلل طمٍل سمرلطمف اًمً٘مدُّ

ا ًُمٜمذ اّزـ لإمم اّبد سمٖمػم شمقىمُّػ- سمخاٍصٞمتف لح اًمً٘مًدس يٜمٌٕمث أل يٜمٌثؼ ُمـ اِب اٟمٌثاىماه ًُمًتٛمرًّ , ُمثؾ اٟمٌثاؾ احلرارة ُمـ اًمٜمار, لُمـ اًمرُّ

ب يًقع:  :  15)يق  شٜمٌثؼرلح احلؼ اًمذن ُمـ قمٜمد اِب ي»اًمٓمٌَّٞمٕمل أنَّف ُ شمقضمد طمرارة سمدلق ٟمار, لُ ٟمار سمدلق طمرارة, لىماـ اًمرَّ

لح اًمً٘مًدس ُمـ اِب لمل يٙمـ ومٕمَله ىمد شمٍؿ ذم احا ي لاٟمتٝمك, لاًمٗمٕمؾ يٜمٌثؼ ذم احلاض اعمًًتٛمر(, 26 ر أطمد أقَّ اٟمٌثاؾ اًمرُّ - لُ يتّمقَّ

يس سماؾمٞمٚمٞمق لح اًمً٘مًدس يٜمٌثؼ ُمـ اِب, لهق ُ يٜمٗمّمؾ قمٜمف ىمٍط, لي٘مقـ اًم٘مد  ـٍ »س: يْمٕمف ذم ًرشمٌة اعمخٚمقىمات, يمٍَل, ّقَّ اًمرُّ ومَل شمٗمٝمٛم

لح اًمً٘مًدس خمٚمقؾ لح اًمً٘مًدس ُمـ اِب أقَّ ذًمؽ يمًّمًدلر رء ظمارضمل خمٚمقؾ ! وم٢مذا ىًمٚمٜما إقَّ اًمرُّ  ,وم٘مد ىًمٚمٜما إقَّ طمٞماشمف , ُمـ اٟمٌثاؾ اًمرُّ

قمٚمٞمف  لُمـ يمٗمر سمف لضمٌت, لسمذًمؽ ٟمٙمقق ىمد يمٗمرٟما سمف, ومَل يٙمقق ًمف طمٞمٜمئذ طمٞماة ذم ذاشمف, لًيّمٌح طمٞمٜمئذ همػم طمٍل, خمٚمقىمة ,ؾمٌحاٟمف 

لح اًمً٘مًدس- لذم اّصؾ اًمٞمقٟماين, شاًمٚمَّٕمٜمة ؽ سماًّمػ لاًمَلف) قمٜمدُما يرد اؾمؿ اًمرُّ لح اًمً٘مًدس(, ًُمٕمرَّ لقمٜمدُما , يٙمقق اعم٘مّمقد سمف أىمٜمقف اًمرُّ

لح اًمً٘مًدس( سدً رلح ىمً ) يرد سمدلق أداة شمٕمريػ  [-يٙمقق اعم٘مّمقد سمف ُمقاهب اًمرُّ

o :لح اًمً٘مًدس  اٟمٌثاؾ اًمرُّ

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ُما هق اًمٗمرؾ ]- 167صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ؾمقزم هذا اًم١ًماـ وم٘ماـج:  سملم اًمقُدة لاُٟمٌثاؾ ؟ ح اًمٗمرؾ سملم , ُ أقمرؽ»: ؾًمئٌؾ اًمٌاسما أثٜماؾمٞمقس اًمرَّ س مل ًيقو  ّقَّ اًمٙمتاب اعمً٘مدَّ

ا سمَل ؿمٍؽ ًأًُمقر شمٗمقؾ , هذك هل قمٔمٛمة اِسماء اًمذيـ مل ي٘محٛمقا أنٗمًٝمؿ ذم ًأًُمقر همٍض اًمٙمتاب اًمٓمَّرؽ قمٜمٝما- شدة لاُٟمٌثاؾاًمقُ ّهنَّ

يس يقطمٜما اًمٍدُمِم٘مل: إدرايمٜما ومٝمذا ُما ُ , ًمٙمـ ُما هل ـمٌٞمٕمة هذا اًمٗمارؾ, ًم٘مد قمرومٜما أقَّ ًهٜماؿ ومرىماه سملم اًمقُدة لاُٟمٌثاؾ», لىماـ اًم٘مد 

ّقَّ اُّمقر اإليامٟمٞمة اًمَلهقشمٞمة ُ - لًهؿ هبذا أراطمقٟما, ومٚمؿ جيرؤ أطمدو أق جيتٝمد ذم هذا اُّمر اعمخٗمل قمـ أقمٞمٜمٜما, شقمغم اإلـمَلؾٟمٗمٝمٛمف 

 [-إٟمَّام ُما شمًٚمَّٛمٜماك ًٟمًٚم ٛمف سم٠مُماٟمة يماُمٚمة لدىمَّة ًُمتٜماهٞمة- جيقز ومٞمٝما اُضمتٝماد سم٠مٍن ؿمٙمؾ ُمـ اّؿمٙماـ
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o  اّىماٟمٞمؿ اًمثَلصمة:قمَلىمة 

 :اعمًًالاة 

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ لي٘مٓمع اًمٌاسما ]- 89صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

قمل أقَّ أىمٜمقُماه أقمٔمؿ ُمـ اِظمر لح هٙمذا ًٟم٘مٍر لٟمٕمؽمؽ أقَّ اُسمـ », ومٞم٘مقـ: أثٜماؾمٞمقس طمرُماه قمغم يمٍؾ ُمـ ًيٛمٞم ز سملم اّىماٟمٞمؿ  ليدَّ لاًمرُّ

ؿ, اًمً٘مًدس ًُمًالياق ًممب  [-شضمقهر لاطمد لـمٌع لاطمد سماًم٘مقـ لاًمٗمٕمؾ ومٚمٞمٙمـ حمرلُماه ( اّىماٟمٞمؿ اًمثَلصمة) ليمٍؾ ُمـ ُ ي١مُمـ لُ ًي٘مٍر أهنَّ

 :اًمتَّٙماًُمؾ 

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ُما هل قمَلىمة ]- 51صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

لح اًمً٘مًدس ذم اِيت:  يمٍؾ - وماجلقهر اإلهلل لاطمد ُ أيمثر: لطمدة اجلقهراّىماٟمٞمؿ اًمثَلصمة ُمٕماه ؟ ج: شمتٛمثَّؾ قمَلىمة اِب لاُسمـ لاًمرُّ

ص صٚمٞمب طمٙمٞمؿ: أىمٜمقف ُمـ اّىماٟمٞمؿ لاضمب اًمقضمقد  ,لاوح أقَّ اّىماٟمٞمؿ اًمثَلصمة يمٍؾ ُمٜمٝما لاضمب اًمقضمقد ذم ذات اهلل», ومٞم٘مقـ اًمً٘مٛمُّ

ؾ اًمقضمقديـ اِظمريـ  [-شليٙمتٛمؾ ىمقاُمف هبام, ّقَّ يمٍؾ لضمقد ُمٜمٝما يٙمٛم 

 :اإلرؾماـ 

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ًيٛمٙمـ اإلرؾماـ: ]- 52صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ؾ ّطمد اّىماٟمٞمؿ أق ًيرؾمؾ اِظمر دلق أق يٜمت٘مص هذا ُمـ ىمدر لُ ّنَّف مل » ومٛمثَله اِب أرؾمؾ اسمٜمف خلَلص اًمٕمامل, يمراُمة اّىمٜمقف اعمًرؾمي

لح اًمً٘مًدس(, 17:  3) يق  شًيرؾمؾ اهلل اسمٜمف إمم اًمٕمامل ًمٞمديـ اًمٕمامل, سمؾ ًمٞمًخٚم ص سمف اًمٕمامل ن اًمذن » لاُسمـ أرؾمؾ اًمرُّ لُمتك ضماء اعمًٕمز 

 [(-26:  15)يق  شؾم٠مرؾمٚمف أنا إًمٞمٙمؿ

ًُّ إؾمحؼ إيٚمٞما ُمٜمًك:  د أنِمٓمة, ]- 39صؼ ,, دير اًم٘مديًة دُمٞماٟمة د اُسمـ اًمقطمٞمددم سمدًمٞمؾ اّىماٟمٞمؿ ًهؿ أؿمخاص طم٘مٞم٘مٞمقق لًمٞمًقا جًمرَّ

ّنَّف مل (- »16:  3)يق ش ّنَّف هٙمذا أطمٍب اهلًل اًمٕمامل طمتك سمذـ اسمٜمف اًمقطمٞمد, ًمٙمل ُ هيٚمؽ يمؾ ُمـ ي١مُمـ سمف: »أقَّ أىمٜمقُماه ًيرؾمؾ أىمٜمقُماه آظمر

ُماق أرؾمؾ اهلًل اسمٜمف ُمقًمقداه ُمـ اُمرأة(- »17:  3)يق ش ًيرؾمؾ اهلًل اسمٜمف إمم اًمٕمامل ًمٞمديـ اًمٕمامل سمؾ ًمًٞمخٚم ص سمف اًمٕمامل ش لًمٙمـ حَّا ضماء ٌُمؾء اًمزَّ

ن اًمذن ؾم٠ًمرؾمٚمف أنا إًمٞمٙمؿ ُمـ اِب, رلح احلؼ اًمذن ُمـ قمٜمد اِب يٜمٌثؼ- »(4:  4)همؾ  لذم هذا (- 26:  15)يق ش لُمتك ضماء اعمًٕمز 

لح اًمً٘مًدس لح اًمً٘مًدس يٜمٌثؼ ُمـ, اًمٜمَّص ٟمرم أىمٜمقف اُسمـ ًيرؾمؾ أىمٜمقف اًمرُّ لًمٞمس ُمـ اِب ش, اِب» لومٞمف أجْماه إؿمارة لاوحة إمم أقَّ اًمرُّ

قمل لح اًمً٘مًدس يٜمٌثؼ ُمـ اِب لًمٙمـ ًيرؾمؾ ُمـ اُسمـ إمم - لاإلرؾماـ رء آظمر, اُٟمٌثاؾ رء- اًمٙماصمقًمٞمؽ لاُسمـ يمام يدَّ أىمٜمقف اًمرُّ

لح اًمً٘مًدس اًمذن ؾمػًمؾمٚمف اِب سماؾمٛمل- »اًمٙمٜمٞمًة د اّرض(- »26:  14)يق ش  اًمرُّ (- 30:  104)ُمز ش شًمرؾمؾ رلطمؽ ومتخٚمؼ لدًمد 

 [ؼ أصَله-ر أنَّف اًمٌاصمٌ هٜما اِب هق اًمذن ًيرؾمؾ, ـمٌٕماه إمم ضمقا 
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 :اُشم ّماـ 

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ اُشم ّماـ: ]- 53صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ب يًقع هذك اًمقطمداٟمٞمة ٌُمراراه لشمٙمراراه , اّىماٟمٞمؿ اًمثَلصمة يتَّّمٚمقق ُمٕماه  د اًمرَّ م اِب- ومٙمٞمػ شم٘مقـ أنت أرٟما أاًمذن رآين وم٘مد ر»: لأيمَّ

ـٍ ذمَّ --  أخًت شم١مُمـ أين  ذم اِب لاِب ذمَّ اِب-  ىمقين أين  ذم اِب لاِب ذمَّ --  هق يٕمٛمؾ اّقمامـ اِب احلا ىمقين صد  , لإُ صد 

إق يمٜمت ًمًت أقمٛمؾ أقمامـ أيب ومَل شم١مُمٜمقا يب- لًمٙمـ »(, 30:  10)يق  شأنا لاِب لاطمد»(, 9,11:  14)يق  شسمًٌب اّقمامـ ٟمٗمًٝما

يس 38,  37:  10)يق  شلأنا ومٞمف ٙمل شمٕمرومقا لشم١مُمٜمقا أقَّ اِب ذمَّ ًمإق يمٜمت أقمٛمؾ وم٢مق مل شم١مُمٜمقا يب, ومآُمٜمقا سماّقمامـ,  (, لي٘مقـ اًم٘مد 

لح اًمً٘مًدس هؿ اهلل»: سديقٟمٞمًٞمق ًمذًمؽ ُ يٜمٗمّمؾ أىمٜمقف قمـ اِظمر , اإلـمَلؾ لّقَّ اهلل ُ يٜم٘مًؿ لُ يتجٍزأ قمغم, اِب لاُسمـ لاًمرُّ

 [-شسم٠مٍن طماـ ُمـ اّطمقاـ

 :اًمتَّخاـًمب 

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ اًمتَّخاـًمب: ]- 54, 53صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

, ًمق 17:  3)ُمت  شهذا هق اسمٜمل احلٌٞمب»: اعمٕمٛمقدية لاًمتَّجكم  ؿمٝمد اِب ًمَلسمـومٗمل , يمٍؾ أىمٜمقف يتٙمٚمَّؿ ُمع اّىمٜمقف اِظمر أل يتٙمٚمَّؿ قمٜمف

ٌٕملم لٟمجاطمٝمؿ ذم اخلدُمة(, 35:  9 ًَّ ؾًمؾ اًم امء لاّرض»: لاُسمـ ظماـمب اِب سمٕمد قمقدة اًمرُّ ًَّ ا اِب رٍب اًم :  10)ًمق  شأحدؿ أهيُّ

ٌُّس يٓمٚمٌقق 21 ب يًقع اِب ىمائَله ُمٜمف أق يرلا يًقع, (, لذم أطمدم اعمٍرات ضماء سمٕمض اًمٞمقٟماٟمٞملم إمم ومٞمٚم ا اِب جم د »: ومخاـمب اًمرَّ أهيُّ

امء جمَّدت لًأجم د أجْماه »: وم٠مضماسمؼف اِب قمغم اًمٗمقر(, 28:  12)يق  شاؾمٛمؽ ًَّ لهذا اًمتَّخاـًمب يٗمن  (, 28:  12)يق  شومجاء صقت ُمـ اًم

دك ًممب ًُّ ُمٝما اُسمـ أثٜماء دم ٚمقات اًمٙمثػمة اًمتل ىمدَّ َلةإ, ًمٜما اًمّمَّ : لًُمٜمذ اًم٘مديؿ ظماـمب اِب اُسمـ ىمائَله , ذ يماق ي٘ميض اًمٚمٞمؾ يمٍٚمف ذم اًمّمَّ

ب ًمريٍب »(, 5:  1, قمب 7:  2)ُمز  شأنت اسمٜمل أنا اًمٞمقف لًمدشمؽ»  [(-1:  110)ُمز  شىماـ اًمرَّ

o :أدًٍمة اًمٍثاًًمقث اًمٙمتاسمٞمة 

د اُسمـ اًمقطمٞمدإؾمحؼ إيٚمٞما ُمٜمًك:  ًُّ وماذهٌقا ( »1اًمٜمًُّّمقص اًمٙمتاسمٞمة قمـ اًمثَلصمة ذم لاطمد: )]- 39, 38صؼ ,, دير اًم٘مديًة دُمٞماٟمة دم

لح اًمً٘مًدس دلهؿ سماؾمؿ اِب لاُسمـ لاًمرُّ د ش, سم٠مؾمامء» لًمٞمسش سماؾمؿ» لهق ي٘مقـ(- 19:  28)ُمت ش لشمٚمٛمذلا مجٞمع اُّمؿ لقمٛم  ُمٍا ي١ميم 

امء ًهؿ صمَلصمة: اِب, لاًمٙمٚمٛمة( »2- )أقَّ اًمثَلصمة ًهؿ لاطمد ًَّ لح اًمً٘مًدس, له١مُء اًمثَلصمة ًهؿ لاطمدوم٢مقَّ اًمذيـ يِمٝمدلق ذم اًم ش , لاًمرُّ

 [-ومٝمؿ ًمٞمًقا أدلاراه ًُمتٕماىمٌة ّىمٜمقف لاطمد, لهذا اًمٜمَّص ًيِمػم إمم شمقاضمد اّىماٟمٞمؿ اًمثَلصمة ذم لىمت لاطمد(- 7:  5يق 1)
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  لح اًمً٘مًدس 19.  28ُمتَّك  :سماؾمؿ اِب لاُسمـ لاًمرُّ

د اإلهلل أؾمئٚمة طمقـيمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ سمٕمد اًم٘مٞماُمة, ]- 111صؼ , طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ب يًقع اًمتََّلُمٞمذ ىمائَله:  دلهؿ »ألص اًمرَّ لح اًمً٘مًدسوماذهٌقا لشمٚمٛمذلا مجٞمع اُّمؿ لقمٛم  (, 19:  28)ُمت  شسماؾمؿ اِب لاُسمـ لاًمرُّ

لس لح اًمً٘مًدساِب لاُسمـ , وماعمٕمٛمقدية شمتٍؿ سماؾمؿ اًمٍثاًًمقث اًمً٘مدُّ , لاُّمر لًمٞمس سم٠مؾمامء شسماؾمؿ» لأؿمار ًمٚمقطمداٟمٞمة ذم ىمقًمف, لاًمرُّ

ة شمٚمٛمذهتؿ ًمف اعمًَلطمظ أقَّ اًمتََّلُمٞمذ قمٜمدُما ؾمٛمٕمقا هذا مل يًتٕمجٌقا لمل يًتٖمرسمقا اُّمر,  ؿ يماٟمقا ىمد أدريمقا هذك احل٘مٞم٘مة متاُماه ظمَلـ ًُمدَّ ّهنَّ

 [-قمغم ُمدار صمَلث ؾمٜمقات

 1  صمة ًهؿ لاطمدله١مُء اًمثَل 7.  5يقطمٜما: 

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ىماـ ]- 113, 112صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

لح اًمً٘مًدس له١مُء اًمثَلصمة ًهؿ لاطمد- لاًمذيـ »يقطمٜما اإلٟمجٞمكم:  امء ًهؿ صمَلصمة )اِب لاًمٙمٚمٛمة لاًمرُّ ًَّ وم٢مقَّ اًمذيـ يِمٝمدلق ذم اًم

ف لاًمثَلصمة ـهًؿ ومؼل اًمقاطمد لح لاعمؼؼاء لاًمدَّ لىمد لرد أؾمامء اّىماٟمٞمؿ اًمثَلصمة ذم (- 8,  7:  5)يق  شيِمٝمدلق ذم اّرض ًهؿ صمَلصمة( اًمرُّ

مجة اًمٌػملشمٞمة سملم ىمقؾملم خ اّصٚمٞمة, اًمؽمَّ ًي ا مل شًمقضمد ذم سمٕمض اًمٜمُّ  هؾ هذا يٚمٖمل قم٘مٞمدة اًمتَّثٚمٞمث ؟, لشمًاءـ اًمٌٕمض: قمَلُمة قمغم أهنَّ

خ»ضماب ىمداؾمة اًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث قمغم هذا اًمتًَّاؤـ ىمائَله: لأ ًي ومٚمٕمؾَّ هذا يرضمع إمم ظمٓم٠م ُمـ , إق يماٟمت هذك اِية مل شًمقضمد ذم سمٕمض اًمٜمُّ

امء -- له ًُمتِماهبتلم شم٘مريٌاه ذم اًمٌداية لاًمٜم ٝماية( 8, 7:  5)يق  سمًٌب لضمقد آيتلم ًُمتتاًمٞمتلم, اًمٜمٍاؾٌمخ ًَّ ١مُء هٙمذا: اًمذيـ يِمٝمدلق ذم اًم

خ اّظمرماًمثَلصمة ًهؼؿ لاطمد- لاًمذيـ يِمٝمدلق قمغم اّرض -- لاًمثَلصمة ًهؿ ذم اًمقاطمد-  ًي , لُمع ذًمؽ وم٢مقَّ هذك اِية ُمقضمقدة ذم يمٍؾ اًمٜمُّ

خ اّثرية ًي يمٍؾ اًمٕمٝمد  إذ شًمقضمد قم٘مٞمدة اًمتَّثٚمٞمث ذم- لاًمٜمُّ٘مٓمة اّظمرم هل أقَّ اًمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞمة ُ شمٕمتٛمد قمغم آية لاطمدة- هذك ًٟم٘مٓمة, لذم اًمٜمُّ

ب ًمتَلُمٞمذك قمـ قمٛمٚمٝمؿ ذم اًمتٌَِّمػم: "اجلديد لح اًمً٘مًدس, لُمـ اِيات اًمقاوحة ىمقـ اًمًٞمد اًمرَّ " لقمٛمدلهؿ سماؾمؿ اِب لاُسمـ لاًمرُّ

ًمٞمؾ شمٚمق اِظمر )راضمع ؾمٜمقات ُمع أؾمئٚمة اًمٜماس ش(19:  28)ُمت  قؾ اًمدَّ ًً , 22صؼ ,أؾمئٚمة ُهقشمٞمة قم٘مائدية )أ(  ,- صمٍؿ أظمذ ىمداؾمتف ي

23-)] 

o ٌذب قمغم اإلؾمَلف:ا  ًمٙمي

ص ُمٞمٜما ضماد ضمرضمس:  ومٜمحـ اعمًٞمحٞملم صماًمقصمٜما هق  ,قثلذم يمؾ ديـ يقضمد صماًمً ]- 39صؼ , , ُمٙمتٌة اعمحٌةيمٜمٞمًتل قم٘مٞمدة لإيامقاًمً٘مٛمُّ

لح لاًمرُّ ( حـاًمرَّ ) لاُسمـ( اهلل) اِب :قث أجْماه لقمٜمد اعمًٚمٛملم يقضمد صماًمً  ,س )احلٞماة(دً لح اًم٘مً ؼ( لاًمرُّ اـمٌ اِب )اًمٙمائـ( لاُسمـ )اًمٜمٍ 

 قث ذم اإلؾمَلف ىمائؿو اًمً لاًمثٍ ٓمؼ لاحلٞماة, ٗمات اجلقهرية اًمتل هل اًمٙمٞمٜمقٟمة لاًمٜمُّ قمغم اًمّم   قث ذم اعمًٞمحٞمة ىمائؿو اًمً وماًمثٍ  ,(طمٞمؿاًمرَّ ) سدً اًم٘مً 

 [-طمٞمؿحـ لاًمرَّ ٗمات اًمٙمامًمٞمة اًمتل هل اهلل اًمٙمائـ لاًمرَّ قمغم اًمّم  
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 قث اإلؾمَلُملاًمً اًمثٍ  قث ذم اعمًٞمحٞمةاًمً اًمثٍ 

 اًمٙمائـ سمذاشمف اهلل اًمٙمائـ سمذاشمف اِب

 ٚمٞمبصٗمة اُسمـ اًمذن رحٜما ُمـ ظمٓماياٟما سمٛمقشمف قمغم اًمّمَّ  حـاًمرَّ  اـمؼ سمٙمٚمٛمتفاًمٜمٍ  اُسمـ

رطمٞمؿ  ,لرلح اهلل اُسمـ ,رلح اهلل اِب ,سدً لح اًم٘مً صٗمة اًمرُّ  طمٞمؿاًمرَّ  احلٞماة ًممب لاُسمـ سدً لح اًم٘مً اًمرُّ 

 ّمٜماخٚم  ّنف يٕمٛمؾ ومٞمٜما ًمٞمً 

ص ُمٞمٜما ضماد ضمرضمس:  قمٜمدُما فمٝمر : قث اعمريٛملاًمً ُمقىمػ اإلؾمَلف ُمـ اًمثٍ ] -141, 140صؼ ,, ُمٙمتٌة اعمحٌة يمٜمٞمًتل قم٘مٞمدة لإيامقاًمً٘مٛمُّ

ومحارهبؿ اإلؾمَلف ذم قم٘مٞمدهتؿ لصماًمقصمٝمؿ  ,سمٕمض أتٌاع هذك اًمٌدقمة اعمريٛمٞمة ىمٌؾ أق ختتٗمل متاُماه  دي ًلضمٌ  ,ذم اًم٘مرق اًمًاسمع اعمٞمَلدن اإلؾمَلف

ٟمٞمة اًمتاًمٞمة:ليتَّ  ,لًمٞمس صماًمقث اعمًٞمحٞمة ,اعمريٛمل َرييؿي ﴿( 1) ْمح ذًمؽ ُمـ اِيات اًم٘مرآ ـي ُمي ك اسَم ًي ا قٌمٞم ً يي ـي اَّللَّ ا إٌَذ ىمي أيأينَتي ىًمَٚمتي ًمٌٚمٜمَّاٌس لي

 
ٌ
ـَ ًدلٌق اَّللَّ لَمٌ ٌُم ي لي إهٌلي ًأُم  ًذليٌن لي

ٌ ـي ىمياًًمقا ﴿( 2, )(116﴾ )ؾمقرة احائدة آية اختَّ ٌذي ري اًمَّ ٗمي َد يمي ٘مي صميةى إٌ ًمي ي صمياًمًٌث صميَلي )ؾمقرة احائدة آية  ﴾قَّ اَّللَّ

اذ ُمريؿ لاعمًٞمح أل سماحلرن سمدقمة اخت   ,ثٚمٞمث اعمًٞمحٞمة, سمؾ يٜمت٘مد ومٙمرةْمح ًمٜما أقَّ اًم٘مرآق ُ يٜمت٘مد قم٘مٞمدة اًمتَّ ُمـ هاشملم اِيتلم يتَّ - (73

﴿ىًمَؾ ًهقي  ! لأنجب ُمٜمٝما لًمداه  ,لصارت هلل صاطمٌة ,إهلةلاقمؽماض قمغم ىمقـ اعمريٛمٞملم سم٠مقَّ ُمريؿ  ,اذمها ُمٕمفأل اخت   ,إهللم ُمـ دلق اهلل

دو ) ً أيطمي ًد )1اَّللَّ ٛمي ً اًمّمَّ َد )2( اَّللَّ َ ًيقًمي
ملي ٚمٌَد لي َ يي

دو )3( ملي ا أيطمي ًف يًمًٗمقه ـَ ًمي ًٙم َ يي
ملي قمغم سمدقمة  دٍ هذك اِية أجْماه شمرً  -(﴾ )ؾمقرة اإلظمَلص(4( لي

يَرٌض ﴿ ٜماؾمؾ-اِب لاّف لاُسمـ, لأقَّ هذا اُسمـ ضماء قمـ ـمريؼ اًمتَّ  ,اًمذيـ ي٘مقًمقق أقَّ هٜماؿ صمَلصمة آخٝمة ,اعمريٛمٞملم َّ ا اٌت لي لي امي ًَّ ٌديًع اًم سمي

ٌيةو  اطٌم ًف صي ـَ ًمي َ شميًٙم ملي ًميدو لي ًف لي  ,(أن زلضمة) لصارت هلل صاطمٌة ,ٗمٝمؿ ُمـ هذك اِية أقَّ ُمريؿ إهلةيً , (101﴾ )ؾمقرة اّنٕماف آية أينَّك ييًٙمقًق ًمي

ة ُمًٞمحل لاطمد ي١مُمـ هبإمد قمـ اعمًٞمحٞمةسمٕمٞمدة يمؾ اًمًٌ  ,أل سماحلرن هذك اًمٌدقمة ,هذك اًمٗمٙمرة (-عمًٞمحا) لأنجب ُمٜمٝما لًمداه   ,, لًمٞمس صمٛمَّ

 ,سمؾ لقمـ اجلًداٟمٞمة ,ك قمـ اّدٟماس لاًمٕمٞمقبٜمزَّ لس اعمً دُّ ّقَّ مجٞمع اعمًٞمحٞملم يٕمتؼملهنا إهاٟمة ُ شًمٖمتٗمر ُمـ طمؼ اهلل اًم٘مً  ,ٞمؼ ؾمامقمٝمآمٌ أل يي 

 [-سمؾ ظمّمائّمٝما

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ـٍ سمٕمض ]- 26, 25صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج ئًم

ؿ - هذا همػم صحٞمح قمغم اإلـمَلؾ, هؾ هذا صحٞمح ؟ ج: اّظمقة اعمًٚمٛملم أنَّٜما ٟم١مُمـ سم٠ميمثر ُمـ إهل سمؾ أقَّ اًم٘مرآق ؿمٝمد ًمٚمٛمًٞمحٞملم سم٠مهنَّ

ٌٛمؾي ﴿وم٘ماـ:  اإلهل اًمقاطمديٕمٌدلق  قمي اًَمٞميَقٌف اِظٌمٌر لي  لي
ٌ
ـي سمٌاَّللَّ ـَ آُمي اسمٌٌئلمي ُمي اًمّمَّ م لي اري اًمٜمَّّمي اًدلَا لي ـي هي ٌذي اًمَّ َ لي ٜمًقا ـي آُمي ٌذي ًٝمَؿ  إٌقَّ اًمَّ ٚمي احٌلاه ومي صي

ًٟمققي  َزي ُي ًهَؿ حيي َٞمٌٝمَؿ لي ٚمي َقؽو قمي ُي ظمي ٌَؿ لي هب  ق يماق اعمًٞمحٞملم ًُمنميملم أُ يًتح٘مقق اًمٕم٘ماب ؟ ليمٞمػ ومٚم[- 62]اًمٌ٘مرة :  ﴾أيضَمًرًهَؿ قٌمٜمدي ري

 [سمؾ هلؿ أضمرهؿ اًمٍّماًمح قمٜمد رهبؿ لُ ظمقؽ قمٚمٞمٝمؿ لُ هؿ حيزٟمقق ؟, ظمقؽ قمٚمٞمٝمؿ لُهؿ حيزٟمقق ًيٓمٛمئٜمٝمؿ سم٠منَّف ُ

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ اء ﴿]- 26صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج قي َ ؾمي قا ًً ٞمَ ًمي

ًجًدلقي  ًَ ًهَؿ يي َٞمٌؾ لي  آٟمياء اًمٚمَّ
ٌ
َتًٚمققي آيياٌت اَّلٍل ةو يي ةو ىميآٌئٛمي َهٌؾ اًَمٌٙمتياٌب ًأُمَّ ـَ أي ـٌ * ُم  َققي قمي ٜمَٝمي يي ٠َمًُمًرلقي سمٌاعَميَٕمًرلٌؽ لي يي اًَمٞميَقٌف اِظٌمٌر لي  لي

ٌ
ًي١َمٌُمٜمًققي سمٌاَّلٍل

اٌرقًمققي ذٌم اخَليػَمي  ًي ًي ٌر لي لمي اعَمًٜمٙمي احٌلٌ ـي اًمّمَّ ؽي ٌُم
ؼئٌ ًأَلًمي ]آـ قمٛمراق[- وم٠مهؾ اًمٙمتاب ـمائٗمتاق مًها اًمٞمٝمقد لاًمٜمَّّمارم, لإق يماق اًمً٘مرآق  ﴾اٌت لي

ة قمدائٝمؿ ًمٚمًٛمًٚمٛملم,  ؿ أىمرب ُمقدة ًمٚمًٛمًٚمٛملميِمٝمد قمغم اًمٞمٝمقد سم٘مًالهتؿ لؿٌمدَّ دَّ ﴿, سمدًمٞمؾ ىمقًمف: وم٢مٟمَّف يِمٝمد ًمٚمٜمَّّمارم سم٠مهنَّ قَّ أيؿمي تيٌجدي ًمي
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َ اًمٜمَّاٌس  ٜمًقا ـي آُمي ٌذي ٚمَّ ةه ًم  دَّ قي ًَؿ ُمَّ هبي قَّ أيىَمري تيٌجدي ًمي َ لي يًمقا ـي أيَذي ٌذي اًمَّ َ اًَمٞميًٝمقدي لي ٜمًقا ـي آُمي ٌذي ٚمَّ ةه ًم  الي دي لمي قمي ًٌ ٞم  ً ًمٌؽي سم٠ٌميقَّ ٌُمٜمًَٝمَؿ ىٌم م ذي اري َ إٌٟمَّا ٟميّمي ا ـي ىمياًًمقي ٌذي اًمَّ

لقي  تيَٙمؼٌمً ًَ ًَؿ ُي يي أيهنَّ ٌياٟماه لي ًرَه ة 82]احائدة :  ﴾لي ة اًمٞمٝمقد أل أُمَّ ة اًمتل ي٘مّمدها اًمً٘مرآق ذم اِية اّلمم ؟ هؾ هل أُمَّ [- إذاه ُمـ هل اُّمَّ

ة اًمٜمَّّمارماًمٜمَّّمارم ؟  ٗمات اِشمٞمة: ُسمد أنَّف ي٘مّمد أُمَّ ة ُمـ أهؾ اًمٙمتاب, لىمد ٟمٕمتٝما سماًمّم  ومٕمَله اًمٜمَّّمارم ي١مُمٜمقق سماإلٟمجٞمؾ يمتاب , أُمَّ

َلة لٟم٘ميض اًمقىمت اًمٓمَّقيؾ ومٞمٝما, ومٕمَله اإلٟمجٞمؾ آيات اهلل, يًجدلقيتٚمقق آيات اهلل آٟماء اًمٚمٞمؾ لهؿ - اهلل , لٟمحـ اًمٜمّمارم ًٟمحب اًمّمَّ

هٌاق اًمذيـ ي٘مْمقق اًمٚمٞمؾ صَلة لشمًٌٞمحاه لؾمجقداه  لُمـ , لُمـ أضمؾ إيامٟمٜما سماهلل اًمقاطمد, ي١مُمٜمقق سماهلل لاًمٞمقف اِظمر- لُ ؾمٞماٍم آسماؤٟما اًمرُّ

 [-لٟمٌتٕمد قمـ اعمًٜمٙمر لًٟمًارع ًمٕمٛمؾ اخلػمات, ُمٜمؼم اهلل اًمٕمادـ ٟمٕمٛمؾ اّقمامـ اًمّماحلةأضمؾ إيامٟمٜما سم٘مٞماُمة اُّمقات لاًمقىمقؽ أُماف 

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ُي ﴿]- 27, 26صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج َق ًمي لي

ٌيَٕمضى  ًٝمؿ سمٌ  اًمٜمَّاسي سميَٕمْمي
ٌ
وَمًع اَّللَّ ثػٌماه دي  يمي

ٌ
ا اؾَمًؿ اَّللَّ ًر وٌمٞمٝمي اضٌمًد ًيَذيمي ًي ُمي اتو لي ٚميقي صي سمٌٞميعو لي ٌُمًع لي ا قي َت صي ُمي ًد  قاُمع هل [- 40]احلج :  ﴾هلَّ اًمّمَّ

هٌاق ذم هذك اًمٙمٜمائس لشمٚمؽ - سمتاقمٝما ًمٜمٗمًفالاًمٌٌٞميع هل اًمٙمٜمائس لًُمٗمردها سمٞمٕمة ّق اًمًٞمد اعمًٞمح , اعمٖمارات اًمتل يًٙمٜمٝما اِسماء اًمرُّ

قاُمع ه  اًمّمَّ  [-ًيذيمر اؾمؿ اهلل اًمقاطمد يمثػما

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ُي دًمياٌدًًمقا ﴿]- 27صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج لي

ىًمقًًمقا آُمي  ـي فميٚميًٛمقا ٌُمٜمًَٝمَؿ لي ٌذي َُّ اًمَّ ـً إٌ ًي طَم تٌل ٌهلي أي َُّ سمٌاًمَّ اطٌمدو أيَهؾي اًَمٌٙمتياٌب إٌ ًٙمَؿ لي ً إهٌلي ٜميا لي ً إهٌلي َٞمًٙمَؿ لي ـي إًٌمي ًأنٌز َٞمٜميا لي ـي إًٌمي ٌذن ًأنٌز  ﴾ٜمَّا سمٌاًمَّ

َٚمٜميا ذٌم ىمً ﴿[, 46]اًمٕمٜمٙمٌقت :  ٕمي ضمي ٟمٌجٞمؾي لي َٞمٜمياًك اإَلٌ آشمي َرييؿي لي ـٌ ُمي ك اسَم ًي َٞمٜميا سمٌٌٕمٞم ٗمَّ ىمي ٜميا لي
اٌرٌهؿ سمًٌرؾًمٚمٌ غمي آصمي ٞمَٜميا قمي ٗمَّ ـي صًمؿَّ ىمي ٌذي َأوميةه ًٚمقٌب اًمَّ ٌيًٕمقًك ري اشمَّ

َحيةه  ري قمل أطمدو إٟمَّٜما ًُمنميمقق ؟, شإهلٜما لإهلٙمؿ لاطمد»: وم٢مق يماق اًمً٘مرآق ي٘مقـ[- 27]احلديد :  ﴾لي  [ومٝمؾ يدَّ

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ـي اَّلٍلً ييا﴿]- 27صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج ا  إٌَذ ىمي

ٌيًٕمقؿي وميَقؾي  ـي اشمَّ ٌذي اقٌمًؾ اًمَّ ضمي ًرلَا لي ٗمي ـي يمي ٌذي ـي اًمَّ ًرؿي ٌُم ًُمٓميٝم  َّ لي اوٌمًٕمؽي إزٌمي ري وم ٞمؽي لي ك إيٌن  ًُمتيقي ًي ةٌ قٌمٞم َقٌف اًَمٌ٘مٞمياُمي ًرلَا إمٌمي يي ٗمي ـي يمي ٌذي ]آـ قمٛمراق :  ﴾اًمَّ

اسم٘مة شمٗمّمؾ ومّمَله يماُمَله سملم اًمٜمَّّمارم لسملم اًمذيـ يمٗمرلا[- 55 ًٍ - لمًتٞم ز سملم اًمٜمَّّمارم اعم١مُمٜملم سماهلل اًمقاطمد لسملم اًمٙماومريـ, لاِية اًم

لاج ُمـ اعمنًميمات, ومٕمَله ًم٘مد لوع اًمً٘مرآق طًمًدلداه وماصٚمة سملم اعمنميملم لاًمٜمَّّمارم َـّ ﴿: ومٛمٜمع اًمزَّ تَّك ًي١َمٌُم اٌت طمي يمي َ اعَمنًَمٌ ٜمٌٙمًحقا ُي شمي  ﴾لي

لاج ُمـ اعمًٞمحٞمات[, 221]اًمٌ٘مرة :  ج اًمرؾمقـ سمامريا اًم٘مٌٓمٞمة اًمتل فمٚمَّت قمغم ُمًٞمحٞمتٝمايمام شم, سمٞمٜمام ؾمٛمح سماًمزَّ ف اًمً٘مرآق أيمؾ - زلَّ أجْماه طمرَّ

ؿ ي١مُمٜمقق سماهلل اًمقاطمد, حاذا ؟ اعمنًميملم سمٞمٜمام أطمؾَّ أيمؾ اعمًٞمحٞملم  [-ّهنَّ

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ذم اًمٌدء ظمٚمؼ »]- 103صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ٛمقات لاّرض ًَّ إؿمارة إمم , ضماء ذم صٞمٖمة اعمًٗمرد, سماًمٕمرسمٞمة شؼي ٚمي ظمي » أن, سماًمٕمؼمية شسمرا » لًهٜما ًٟمَلطمظ أقَّ اًمٗمٕمؾ(- 1:  1)شمؽ  شاهلل اًم

لسإؿمارة ًمٚمٍثاًًمقث , ذم صٞمٖمة اجلٛمع, سماًمٕمرسمٞمة شاهلل» أن, سماًمٕمؼمية شإًمقهٞمؿ» سمٞمٜمام ضماء اًمٗماقمؾ, لطمداٟمٞمة اهلل يمٚمٛمة  شإًمقهٞمؿ» ومؼ, اًمً٘مدُّ

ة ُمـ اُؾمؿ, شإًمقك» لًُمٗمردهاذم اًمٕمؼمية شًمٗمٞمد اجلٛمع(,  شيؿ»)اًمؼ  قمؼمية ُمٕمٜماها اِهلة , لُمٕمٜماها ذم اًمٕمرسمٞمة اّلـ شإيؾ» لهل يمٚمٛمة ًُمِمت٘مَّ

ومٕمٜمدُما ٟم٘مقـ , داء هلل اًمقاطمد اجلاُمعلهل مًتث ؾ ٟم, شمهللا» ذم اًمٚمُّٖمة اًمٕمؼمية شًمًالن ذم اًمٕمرسمٞمة شإًمقهٞمؿ» ليمٚمٛمةأل اعمًٌتدأ أل اًم٘مقيؿ, 

لس, شمهللا ارحٜما»: ٟمحـ حة ُمـ اًمٍثاًًمقث اًمً٘مدُّ لح اًمً٘مًدس, وم٢مٟمَّٜما ًٟمدرؿ ُمٕمٜماها إذ ٟمٓمٚمب اًمرَّ لًمٙمـ قمٜمدُما ي٘مقهلا , اِب لاُسمـ لاًمرُّ
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ؿ يٕمجزلق قمـ شمٗمًػمها, اعمقطمدلق اًمذيـ يرومْمقق قم٘مٞمدة اًمتَّثٚمٞمث ٍُ اوم٢مهنَّ ٘مقط ذم , ّنَّف ًمٞمس أُماُمٝمؿ إ ًُّ ُقمؽماؽ سماًمتَّثٚمٞمث أل اًم

ؿ,  حٞمٗمة اًمتل طمقت ًصٚمح احلًديٌة, لىمد أدرؿ رؾمقـ اإلؾمَلف هذك احل٘مٞم٘مةاًمنم  لًمٙمـ يًمٍٗمار , شسمًؿ اهلل» لًمذًمؽ أراد أق يٙمتب ذم اًمّمَّ

 [-شسمًؿ مهللا» ىًمريش وٖمٓمقا قمٚمٞمف ليمتٌقا 

د اإلهللأؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة يمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ هؾ ]- 150, 149صؼ , اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

َ إٌقَّ اَّلٍلي ﴿, ومٛمثَله ىمؼاـ: ًم٘مد هاضمؿ اًمً٘مرآق أيمثر ُمـ صماًمقثاًمٍثاًًمقث اًمذن هامجف اًمً٘مرآق هق اًمٍثاًًمقث اعمًٞمحل ؟  ـي ىمياًًمقا ٌذي ري اًمَّ ٗمي َد يمي ٘مي ًمَّ

ؼفى إٌَُّ  ـَ إًٌمي ا ٌُم ُمي  لي
ةى اًمًٌث صميَليصمي اطٌمدو صمي ؼفو لي لُمـ , ليٛمثؾ اهلل لاطمد ُمٜمٝمؿ, لهق هبذا هًياضمؿ صماًمقث ًيٜمادن سمثَلصمة آخٝمة[, 73]احائدة :  ﴾إًٌمي

لح اًمً٘مًدس, إهل ُمقضمقد قماىمؾ طمٍل , اًمٓمٌَّٞمٕمل أقَّ اعمًٞمحٞمة شمٕمؽمؽ سم٢مهل لاطمد ُ أيمثر ومٝمق هبذا ُ ي٘مّمد اًمٍثاًًمقث , اِب لاُسمـ لاًمرُّ

, إهل قمادـ أنزـ اًمتَّقراة, إٟمَّف هياضمؿ صماًمقث اعمرىمقٟمٞمة اًمتل ٟمادت سمثَلصمة آخٝمة يمام رأجٜما ُمـ ىمٌؾف اًمً٘مرآق ًهٜما ؟ - إذاه أن صماًمقث هًيامجاعمًٞمحل

ير هق   [سمٚمٞمس-إلإهل صاًمح أنزـ اإلٟمجٞمؾ, لإهل ذ 

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ٌديًع ﴿ىماـ: ]- 150صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج سمي

ٌيةو  اطٌم ًف صي َ شميًٙمـ ًمَّ
ملي ًميدو لي ًف لي نَّك ييًٙمقًق ًمي اّيَرٌض أي اٌت لي لي امي ًَّ ر هذا اعمٕمٜمك ذم ؾمقرة احائدة: 101]اّنٕماف :  ﴾اًم ـي اَّلٍلً ييا ﴿[, لشمٙمرَّ ا إٌَذ ىمي لي

لي إٌ  ًأُم  ًذليٌن لي
ٌ أينتي ىًمٚمتي ًمٌٚمٜمَّاٌس اختَّ َرييؿي أي ـي ُمي ك اسَم ًي  قٌمٞم

ٌ
لَمٌ ٌُمـ ًدلٌق اَّلٍل ؼٝمي ق ُمـ اهلل [, 116]احائدة :  ﴾ًمي لًهٜما هًياضمؿ اًمً٘مرآق صماًمقث يتٙمقَّ

ذ ًمف صاطمٌة لأنجب ُمٜمٝما لًمداه , لصاطمٌة ًمف للًمد ك قمـ ُمثؾ هذك اُّمقر , لمل ي٘مؾ ىمٍط أطمدو ُمـ اعمًٞمحٞملم إقَّ اهلل اختَّ وماهلل رلح سمًٞمط ًُمٜمزَّ

د رٍد قمغم هرـم٘مة اعمريٛمٞملم- إذق حاذا ىماـ اًمً٘مرآق هذا ؟ اجلًدية لأصحاب هذك اهلرـم٘مة يماٟمقا ُمـ اًمقصمٜمٞملم اًمذيـ يٕمٌدلق , إٟمَّف جًمرَّ

هرة امء, يمقيمب اًمزُّ ًَّ ٌقهنا سمٛمٚمٙمة اًم ٕمػم يمام رأجٜما ُمـ ىمٌؾ, لًيٚم٘م  ه ُمـ دىمٞمؼ اًمِم  ُمـ ظًمٌزا اء ًي٘مد  , لقمٜمدُما شمٜمٍمَّ ه١مُء اًم٘مقف, ليماق اًمٜمً 

هرة سماًمٕمذراء ُمريؿ, ًم٘مديٛمةأظمذهؿ احلٜملم ًمٕمٌادهتؿ اًمقصمٜمٞمة ا ق ُمـ اهلل لُمريؿ ليًقع, وماؾمتٌدًمقا اإلهلة اًمزُّ , لأؿمار لٟمادلا سمثاًمقث يتٙمقَّ

 [-48صؼ شاعمٚمؾ لاّهقاء لاًمٜمٍحؾ»ذم يمتاسمف  لاسمـ طمزف, 26صؼ شبريزناّاًم٘مقـ »ذم يمتاسمف  أحد اعم٘مريزنإمم هذك اًمٌدقمة 

د اإلهلل أؾمئٚمة طمقـيمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ َد ﴿ىماـ: ]- 150صؼ , طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج ٘مي ًمَّ

ـي ىمي  ٌذي ري اًمَّ ٗمي َرييؿي ايمي ـً ُمي ٞمًح اسَم
ًٌ َ إٌقَّ اَّلٍلي ًهقي اعَمي اًمذن ىماـ أقَّ اًمٍثاًًمقث ًيٓمٚميؼ قمغم ش ؾمقيدٟمؼمج» لًهٜما هًياضمؿ اًمً٘مرآق سمدقمة[, 17]احائدة :  ﴾ًًمقا

لح اًمً٘مًدس, لٟماؾمقشمف هق اُسمـ, هق اِب ومَلهقشمف, اعمًٞمح لطمدك لاُسمـ , ومٜمحـ ٟم٘مقـ إقَّ اِب هق اهلل- لاًمَلهقت اًمٍّمادر قمٜمف هق اًمرُّ

لح اًمً٘مًدس هق اهلل, هق اهلل ت لمل ًٟم٘مٌٍم ضمقهر اًمَلهقت قمغم أىمٜمقف اُسمـ وم٘مط, لاًمرُّ - ومٝمؾ اعمًٞمحٞمة ُمًئقًمة قمـ اهلرـم٘مات اًمتل شمّمدَّ

 [هلا لطمٙمٛمت قمٚمٞمٝما سماحلرف ؟!

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ سمدقمة ]- 125صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

لُهقشمف اعمًتٌَّحد سمٜماؾمقشمف , ومَلهقشمف هق اِب, ًيٓمٚمؼ اًمٍثاًًمقث قمغم اعمًٞمح لطمدك»: ذم اًم٘مرق اًمتاؾمع قمنمش ؾمقيدٟمؼمج»ؾمقيدٟمؼمج: ىماـ 

لح اًمً٘مًدس لُهقشمف, هق اُسمـ د- شاًمٍّمادر قمٜمف هق اًمرُّ  ً ت هذك اًمٌدقمة اًمَلهقت ذم اّىمٜمقف اًمثاين اعمًتج ي ٍمي لاؾمتٌدًمقا يمٚمٛمة , لىمد طمي

ب يًقع وم٘مط, اًمٍثاًًمقث سماؾمؿ يًقع لس, لُمارؾمقا اعمٕمٛمقدية سماؾمؿ اًمرَّ  [-دلق أن ذيمر ًمٚمٍثاًًمقث اًمً٘مدُّ
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د اإلهللأؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞميمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ًم٘مد ُمدح ]- 152صؼ , ة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ف ّنَّ , ٗمرٝمؿ اعمًٞمحٞملم سماًمٙمً رآق ليتَّ ومٚمٞمس ُمـ اعمٕم٘مقـ أق يٕمقد اًم٘مً , لأضمزـ هلؿ اًمققمقد ,رآق اعمًٞمحٞملم لؿمٝمد إليامهنؿ سماهلل اًمقاطمداًم٘مً 

 ,احلة لاّضمر احلًـٝماية اًمٍّم ة ومٙمٞمػ يٕمدهؿ سماًمٜم  ري ٗمي لًمق يماق اعمًٞمحٞمقق يمي ٗمر ؟! ٝمٛمٝمؿ سماًمٙمً ُماداف إيامق اعمًٞمحٞملم إيامق صحٞمح ومٙمٞمػ يتَّ 

ًهقي ذٌم ﴿: رآقص اًمقارد ذم اًم٘مً اًمٜمَّ  قَّ إلىماـ اًمٌٕمض  دهؿ سمٕمذاب اِظمرة ؟!سمدُه ُمـ أق يتققمَّ  ٌيؾي ٌُمٜمًَف لي ػَمي اإٌلؾَمَليٌف ٌديٜماه وميٚميـ ًيَ٘م تيٌغ همي ٌَ ـ يي ُمي لي

ـي  ي ـي اخَلياٌهٌ ٌة ٌُم اًمح لقمدف اخلقؽ قمٚمٞمٝمؿ يٜمًخ مجٞمع اًمٜمّمقص اًمتل ُمٜمحت لقمقداه ًمٚمٛمًٞمحٞملم سماّضمر اًمٍّم  [85]آـ قمٛمراق :  ﴾اِظٌمري

اهلل يٛمدح اعمًٞمحٞملم   لقمقدك, ليمٞمػ ٟم٘مٌؾ أقَّ ٖمػم  سمـ آدف ومٞمً ااهلل ًمٞمس إٟمًاٟماه ومٞمٜمًك لُ  قَّ إعمثؾ ه١مُء ٟم٘مقـ - لُ هؿ حيزٟمقق

 [دهؿ ذم آق لاطمد سمًٌب إيامهنؿ-ليتققمَّ 

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ هؾ ٟمجد ]- 153صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

: لُمـ أُمثٚمة ذًمؽ: ضماء ذم ؾمقرة اعم١مُمٜملم ,قث ذم اإلؾمَلفاًمً ٜما ٟمجد صدم ًمإليامق سماًمثٍ ٟمٕمؿ إٟمَّ قث اعمًٞمحل ذم اإلؾمَلف ؟ اًمً صدم ًمٚمثٍ 

ـً اخَلياًمٌٌ٘ملمي صًمؿَّ ﴿ ًي طَم ً أي ؿي اَّللَّ ٌياري تي ري ومي َٚم٘ماه آظمي ٠َمنياًك ظمي اهلل هق اخلاًمؼ - اخلاًمؼ لاطمد ُ أيمثر ؿ سمف أقَّ ًٚمَّ لُمـ اعمً - [14]اعم١مُمٜمقق :  ﴾أينِمي

ا اإلٟمًاق أُمٍ  ,اهلل ظماًمؼ قَّ إٟم٘مقـ هلؿ  اهلل ظماًمؼ لاإلٟمًاق ظماًمؼ- قَّ إ, لًمق ىماًمقا يمائـ آظمر قمٛمؾ اخلٚم٘مة ٕمٓمل أٍن ليًتحٞمؾ أق يً , اًمقطمٞمد

اِب » اِب ظماًمؼ ّقَّ , طمَله ش اخلاًم٘ملم»ذم اعمًٞمحٞمة ٟمجد عمِمٙمٚمة  -ا اخلٚم٘مة ومٝمل ُمـ اًمٕمدفأُمٍ  ,ٜمٕمة شمًتخدف احادةلاًمّمُّ , ومٝمق صاٟمع

ًَّ  تٕمي ٜمٌ ًص ب سمٙمٚمٛمة اًمرَّ » سمـ ظماًمؼلاُ ,(6:  8يمق  1) شاًمذن ُمٜمف مجٞمع اّؿمٞماء رلح » س ظماًمؼدً لح اًم٘مً لاًمرُّ  ,(6:  33)ُمز  شٛمقاتاًم

 ثٚمٞمث ومٞمّمٕمب قمٚمٞمٝمؿ شمٗمًػم يمٚمٛمةًٌة ًمٚمذيـ يرومْمقق قم٘مٞمدة اًمتَّ ا سماًمٜم  أُمٍ  ,(4:  33)أن  شلٟمًٛمة اًم٘مدير أطمٞمتٜمل صٜمٕمٜملب اًمرَّ 

 [-شاخلاًم٘ملم»

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ذم ؾمقرة ضماء ]- 153صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

دو ﴿: ظمَلصاإل ً أيطمي دً  * ىًمَؾ ًهقي اَّللَّ ٛمي ً اًمّمَّ ا أُمٍ  ,شىمؾ هق اهلل لاطمد» :ٓمٚم٘مة ًم٘ماـومٚمق ؿماء اًم٘مقـ سمقطمداٟمٞمة اهلل اعمً , ]اإلظمَلص[ ﴾اَّللَّ

رضماـ اّقمامـ, لومَلق ٛمتازيـ, لومَلق أطمد ٚمٌة اعمً ومَلق أطمد اًمٓمَّ  قَّ إقمٜمدُما ٟم٘مقـ  أطمد ُماذا ؟ -ٗمًػمف يقضمد صٕمقسمة ذم اًمتَّ ٟمَّ ٢موم شأطمد» :ىمقًمف

ٍُ  ومٝمؾ اهلل أطمد اِهلة ؟, ومٙمٚمٛمة أطمد ُ سمد أق يتٌٕمٝما شمقوٞمحٝمٜمدؾملم, أطمد اعمً   ذم اعمًٞمحٞمة ٟمجد احلٍؾ - ؿؾم٘مٓمٜما ذم اًمنم   ىمٓمٕماه ُ لإ

ف يّمٕمب قمٚمٞمٝمؿ ٟمَّ ٢مثٚمٞمث ومًٌة ًمٚمذيـ يرومْمقق قم٘مٞمدة اًمتَّ ا سماًمٜم  - أُمٍ ىماٟمٞمؿ اًمثَلثأطمد اّ( اِب) اهلل قَّ إٛمٙمٜمٜما أق ٟم٘مقـ سمًٞمٓماه لؾمٝمَله إذ يً 

 [شمٗمًػم يمٚمٛمة أطمد-

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ  :ىماـ اًمٌٕمض]- 153صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

لُما احلٙمٛمة ُمـ ؟  شصمَلصمة سماهلل اًمٕمٔمٞمؿ» لُما احلٙمٛمة ُمـ اًم٘مًؿ سماًمثَلصمة؟  شسمًؿ اهلل اًمرحـ اًمرطمٞمؿ» ؾمامء هللأُما احلٙمٛمة ُمـ اظمتٞمار صمَلصمة 

, لاُؾمتٜمِماؾ لهمًؾ ات ُمثؾ اعمْمٛمْمةلُما احلٙمٛمة ُمـ شمٙمرار طمريمات اًمقوقء صمَلث ُمرٍ ؟  ٝمائٞمةٚم٘مة اًمٜم  ٚم٘مة اًمثاًمثة هل اًمٓمَّ أق اًمٓمَّ 

- ؿٍ ضمٚملم- لهٚمً أس حتت اّذٟملم, لهمًؾ اًمر  اًمقضمف, لاًمٞمديـ, لُمًح اًمرٍ   [ضمٍرا



ٞمَّةً 
ًٌ ًَرصًمقًذيَم َّ ٞمٌحٞمًَّة ا

ًٌ ائًد اعَمي ٘مي  [35----- ] اجلزء اّلـ – اًَمٕمي

www.alta3b.wordpress.com 

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ٟمٔمرة سمٕمض ]- 154صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ّمارم ي٘مقًمقق اًمٜمَّ  أقَّ » :قث وم٘ماـاًمً ازن ىمّمد اعمًٞمحٞمة ذم قم٘مٞمدة اًمثٍ يـ اًمرٍ ؿ ومخر اًمد  شمٗمٝمَّ : قثاًمً ًٚمٛملم ًمٕم٘مٞمدة اًمثٍ ريـ اعمً ٗمٙم  يـ لاعمً ٗمن  اعمً 

 سمدلق ـمٌٞمٕمل شمَلزف لذم ,لاحلرارة ٕماعلاًمِمُّ  اًم٘مرص يتٜمالـ ؾمؿا ٛمساًمِمَّ  أقَّ  يمام ,لاطمد إهل اًمثَلصمة لهذك ,ىماٟمٞمؿأسمجقهر لاطمد لصمَلصمة 

 ٘ماـيً  قأل لاطمدة, ؿمٛمس كشًمًٛمَّ  لاًمثَلصمة ٕماع,اًمِمُّ  ذم ةًت٘مرَّ ُمً  اًم٘مرص ُمـ ٜمٌٕمثةُمً  لاحلرارة اًم٘مرص, ُمـ ُمقًمقد ٕماعوماًمِمُّ  ,شمتاسمع أل فشم٘مدُّ 

 ,إهل سدً اًم٘مً  لحلاًمرُّ  ,إهل سمـلاُ ,إهل اِب قَّ إ لىماًمقا  ,لح احلٞماةلسماًمرُّ  ,سمـ اًمٙمٚمٛمةلسماُ ,اِب اتسماًمذٍ  لقمٜمقا  ؿمٛمس, اًمثَلصمة ُمـ ًمٙمٍؾ 

 [-شلاطمد إهل لاًمٙمٍؾ 

د يمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ومٛمثؾ هذك ]- 156صؼ , اإلهللأؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

 ًٍ ًَّ  حٍب ٗمات اهلل اّزًمٞمة ُمثؾ اعمً ومٌّم , اهاقهلؿ إيٍ ًٌ ثٚمٞمث لىمً ٚمامء اعمًٚمٛملم ًمٕم٘مٞمدة اًمتَّ امه يمثػماه ُمـ قمً اسم٘مة شمٕمٙمس شمٗمٝمُّ اّىمقاـ اًم ٛمٞمع لاًمٙمٚمٞمؿ لاًم

ٗمات ىماٟمٞمؿ ًمٞمًقا صمَلث ٌص اّ د أقَّ ١ميم  جيب أق ٟمً لًمٙمـ , ىمٜمقفأف اهلل ُسمد أق يٙمقق أيمثر ُمـ نَّ أل, صمٜما قمـ لطمداٟمٞمة اهلل اجلاُمٕمة احاٟمٕمةد  حًت 

 [-ؿ اهلل سمٕمٞمٜمفٝمؿ هً لًمٞمًقا صمَلث ُمٔماهر ًمٙمٜمَّ , ات اإلهلٞمةٝمؿ قملم اًمذٍ ًمٙمٜمَّ 

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ احل٘مٞم٘مة أقَّ هذا ]- 179صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ٌُّط ًمدم اًمٙماشمب يرضمع إمم  لح اًمً٘مًدس ذم اإلؾمَلفاًمتَّخ لح اًمً٘مًدس , قمدف لضمقد ُمٗمٝمقف لاوح ًمٚمرُّ وم٘مد شمٌايٜمت اِراء قمـ طم٘مٞم٘مة اًمرُّ

لح اًمً٘مًدس ا ُمـ اًمً٘مرآق لرد ومٞمف اؾمؿ اًمرُّ  [-طمتك لصٚمت إمم ٟمحق مخًة قمنم رأجاه ضماءت شمٕمٚمٞم٘ماه قمغم قمنميـ ٟمّمًّ

 د لاًم ًُّ  ♠()شم٠مخٞمف اعمًٞمح  :ت٠َّمنُّساًمتَّجي

س اًمٙمتاب: ومٚمقرومًٙمل ضمقرج اّب د]- 28صؼ , اًمٜمُّقر ُمٜمِمقرات, (أرصمقذيمًٞمة ٟمٔمر لضمٝمة) لاًمتَّ٘مٚمٞمد لاًمٙمٜمٞمًة اعمً٘مدَّ ًُّ  لاًمٌ٘مٞماُمة وماًمتَّج

ًٕمقد  أىمؾ شمٙمـ مل ًمٙمٜمَّٝما- ٟمٗمًف اعمًًتقم قمغم شمٙمقق لُ, ٟمٗمًٝما اًمٞمقُمٞمة طمٞماشمٜما أطمداث ُمٕمٜمك حتٛمؾ ُ ًمٙمٜمَّٝما, شمارخيٞمة أطمداث هل لاًمّمُّ

ا, للاىمٕمٞمة شمارخيٞمة ٍُ  اًمٓمٌَّٞمٕمل ُمـ- شمٌٚمؽ ُمـ أيمثر سماًمقاىمٕمٞمة شمزظمر يماٟمت ّهنَّ ٍُ  شم٠ميمٞمدها ٟمًتٓمٞمع أ  ُ اًمٍت٠ميمٞمد هذا ًمٙمـ- اإليامق ـمريؼ قمـ إ

 [-اًمٍتارخيل إـمارها قمـ يٌٕمدها

o اعمًٞمح أخقهٞمة♠: 

ًُمٜمذ سمدء اعمًٞمحٞمة لطمتك اًمٞمقف لمجٞمع اعمًٞمحٞملم يتَّٗم٘مقق قمغم ]- 102صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار إيامٟمٜما اعمًٞمحل صادؾ لأيمٞمدسمٞمِمقن طمٚمٛمل: 

همؿ ُمـ اُظمتَلومات اًمٕم٘مائدية سملم اعمذاهب اعمًٞمحٞمة اعمًختٚمٗمة, اُقمت٘ماد ذم أخقهٞمة اًمًٞمد اعمًٞمح إُ أقَّ اعمًٞمحٞملم قمغم اشم ٗماؾ - ومٕمغم اًمرَّ

لأجٍة ـمائٗمة شمٜمتًب إمم اعمًٞمحٞمة لُ شمٕمؽمؽ ُ ومرؾ سملم أرصمقذيمز أل يماصمقًمٞمٙمل أل سمرلشمًتاٟمتل,  ,شماٍف ومٞمام خيتٍص سم٠مخقهٞمة اًمًٞمد اعمًٞمح

 [-سمَلهقت اًمًٞمد اعمًٞمح هل ًمٞمًت ُمًٞمحٞمة قمغم اإلـمَلؾ
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ع طمديثةاًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث:  ٍٞمة اإليمٚمػميٙمٞمة ًمألىمٌاط اّرصمقذيمس سمٌدي : سم٠مطمد أُمريـإقَّ حًمارسمة ُهقت اعمًٞمح شمٙمقق ]- 147صؼ ,, اًمًٙمٚم 

ًٌقط سماًمًٞمد اعمًٞمح إمم ُمًتقم اًمٌنم يمام ومٕمؾ اِريقؾمٞمقق , يمام ي٘مقـ اعمًٜمادلق سمت٠مخٞمف لإٍُما اُرشمٗماع سماًمٌنم إمم ُمًتقم اعمًٞمح- إٍُما اهلً

اد سملم ـمٌٞمٕمة إهلٞمة لـمٌٞمٕمة سمنمية-  ؾًمؾ احت  ؾ سملم اًمٌنم لهٙمذا ُ يٙمقق ومراإلٟمًاق, أل يمام ًي٘ماـ قمـ يقف اخلٛمًلم أنَّف طمدث ومٞمف ًمٚمرُّ

ؾًمؾ لسماًمتازم يمؾ لاعمًٞمح د اإلهلل هق اعمًٕمجزة اًمقطمٞمدة ُمـ طمٞمث هل ظماصة سماًمًٞمد اعمًٞمح- إٟمَّام ًيِماهبف ومٞمٝما اًمرُّ ًُّ - لُ يٙمقق اًمتَّج

 [اًمٙمٜمٞمًة-

ع طمديثةاًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث:  ٍٞمة اإليمٚمػميٙمٞمة ًمألىمٌاط اّرصمقذيمس سمٌدي إٟمًاٟمٞمة ًُمتٌَّحدة سمٓمٌٞمٕمة لسم٠مقَّ اًمٙمٜمٞمًة ـمٌٞمٕمة ]- 147صؼ ,, اًمًٙمٚم 

ا ذمإهل د اعمًٞمح سماًمٙمٜمٞمً»يمتاسمف )اًمٕمٜمٍمة(:  ٞمة ! لهٙمذا ي٘مقـ اعم١مًمػ أجْمه يمؾ » لقمٌارة- شة, ومايمتًٌت اًمٙمٜمٞمًة يمؾ ُما ًمٚمٛمًٞمحًم٘مد احتَّ

ا شُما ًمٚمٛمًٞمح أنا »-- وماعمًٞمح ًمف ُهقت مل شمٙمتًٌف اًمٙمٜمٞمًة- لاعمًٞمح ًمف قمَلىمة ُمع اِب ي٘مقـ ومٞمٝما حتٛمؾ ًهٜما ظمٓم٠م ُهقشمٞمها لاوحه

ُماق لاعمٙماق 30.  10)يق  شلاِب لاطمد (- لهذك اًمٕمَلىمة مل شمٙمتًٌٝما اًمٙمٜمٞمًة- لاعمًٞمح يتّمػ سمٕمدف اعمحدلدية ُمـ ضٌمٝمة اًمزَّ

ا مل شمٙمتًٌف اًمٙمٜمٞمًة  [-ًتخدف إُ سمدىمة لطمذرشمً ومَل - اًمتَّٕمٌػمات اًمَلهقشمٞمة ذم( يًمٍؾ ) ُما أظمٓمر اؾمتخداف يمٚمٛمة- لاًمً٘مدرة- لهذا أجْمه

ذم ُمقوقع اخلَلص أهيا ]- 9صؼ ,, اًمًٙمٚم ٞمٍة اإليمٚمػميٙمٞمة ًمألىمٌاط اّرصمقذيمس اخلَلص ذم اعمٗمٝمقف اّرصمقذيمزاًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث: 

ساطمؽمؾمقا ضمداه ُمـ ظًمًٓمقرة اؾمتخداف آية لاطمدة ُمـ  , يمام ذم أن ُمقوقع آظمر ,ظمقة اإل س ًمٞمس هق اًمٙمتاب اعمً٘مدَّ - إقَّ اًمٙمتاب اعمً٘مدَّ

ك ذم اًمٙمتاب يمٚمف-  د آية أل آيات, لإٟمَّام هق رلح ًُمٕمٞمَّٜمة شمتٛمِمَّ خص اجلاهؾ يْمع أُماُمف آية لاطمدةجًمرَّ وماصَله إياها , أل أضمزاء ُمـ آية, اًمِمَّ

وم٢مٟمَّف جيٛمع يمؾ اًمٜمًُّّمقص اًمتل شمتٕمٚمَّؼ سمٛمقوقع  ,تقظٍمك احلٍؼ اًمذن ي, أٍُما اًمٌاطمث احلٙمٞمؿ, قمـ فًمًرلومٝما لًُمَلسمًاهتا لقمـ اعمٕمٜمك اًمٕماٍف يمٚم ف

-سمحثف ـٍ  [, ليرم قمغم أن رء شمًد

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼٌم اًم٘مٍس ُمٜم ًللا وم٘مط طمقادث اعمًٞمح]- 17صؼ ,, ُمٙمتٌة اعمح ـ ري دلق أق , سمؾ إٟمَّؽ دمد أقَّ اإلٟمجٞمٚمٞملم اًمثَلصمة اًّلي

ؿ أرادلا أق يرؾمٛمقا اعمًٞمح ًمٚمٕمامل يمام رألك ذم طمٞماشمف- أؿمار إمم ذًمؽ يقطمٜما اإلٟمجٞمكم اًمراسمعيمام , ًيِمػملا ساطمةه إمم أنَّف إهل ُ , لذًمؽ ّهنَّ

, أن أنَّف اهلل اًمٍٔماٌهر ذم اجلًد, ليؽميمقق ًمٚمٕمامل اًمذن ي٘مرأ يمتاسماهتؿ اًمٜمَّزهية أق حيٙمؿ سمٜماءه يمام يماٟمقا يٕمت٘مدلق ومٞمف لىمت شمدليٜمٝمؿ يمتاسماهتؿ

ة ُما اقمت  [٘مدشمف اًمٙمٜمٞمًة اّلمم ذم اعمًٞمح-قمٚمٞمٝما سمّمحَّ

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼٌم اًم٘مٍس ُمٜم أنا اسمـ » سمؾ ىماـ؟ ش أنا اهلل» حاذا مل ي٘مؾ اعمًٞمح سحياه لي٘مقـ سمٕمْمٝمؿ : ]- 175صؼ ,, ُمٙمتٌة اعمح

لحش أنا اهلل» ومذًمؽ ّنَّف ًمق ىماـش- اهلل ش أنا اسمـ اهلل» سمؾ ىماـ, لمًها ُمٕمف أىمٜمقُماق ًُمتازاق ذم اًمَلهقت, جيٛمع إمم أىمٜمقُمف أىمٜمقُمل اِب لاًمرُّ

 [-ًمٜمٕمرؽ ًُمًالاشمف ًمفش أنا لاِب لاطمد» لىماـ, ًمًتٕمرؽ ٟمًٌتف اّزًمٞمة إمم اّىمٜمقف اّلـ

ًمٕمٝمد اّؾماس اإليامين ًمٙمٜمٞمًة ا]- 10صؼؼؼ ,, اجلزء اّلـ, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار يمٜمٞمًتل اّرصمقذيمًٞمة ُما أمجٚمؽاًم٘مٍس سمٞمِمقن طمٚمٛمل: 

د ّضمؾ ومٌداء اإلٟمًاق, إقَّ اّؾماس اإليامين ًمٙمٜمٞمًة اًمٕمٝمد اجلديد هق اإليامق سم٠مخقهٞمة اًمًٞمد اعمًٞمحاجلديد:  ًَّ , لأنَّف أىمٜمقف اُسمـ اًمذن دم

اعمًٞمح اسمـ أنت »--- وم٠مضماسمف سمٓمرس:  شُمـ شم٘مقًمقق إينَّ أنا ؟», طملم ؾم٠مـ اًمًٞمد اعمًٞمح شمَلُمٞمذك: 16هذا يتٌَّْمح ضمٚمٞماه ذم ُمتَّك اإلصحاح 

سمف يًقع ىمائَله:  شاهلل احلل ًَّ ـمقسمك ًمؽ يا ؾمٛمٕماق سمـ يقٟما, »--- ومٓمقَّ لأنا أىمقـ ًمؽ  ,ٛمقاتإقَّ حلامه لدُماه مل ًيٕمٚمـ ًمؽ ًمٙمـ أيب اًمذن ذم اًم
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خرة( صخرة) أنت سمٓمرسأجْماه  -)ُمت  ش- لأبقاب اجلحٞمؿ ًمـ شم٘مقم قمٚمٞمٝماأبٜمل يمٜمٞمًتل)صخرة اإليامق سم٠مخقهٞمتل(  لقمغم هذك اًمّمَّ

ب يمٜمٞمًتف(- إذق, 13:16,20 خرة اًمتل سمٜمك قمٚمٞمٝما اًمرَّ لهق اّؾماس اإليامين ًمٙمٜمٞمًة اًمٕمٝمد , اإليامق سم٠مخقهٞمة اًمًٞمد اعمًٞمح هق اًمّمَّ

 [-اجلديد

أهٍؿ اًمٕم٘مائد اعمًٞمحٞمة قم٘مٞمدة ]- 54صؼ ,, اجلزء اّلـ, دار يقؾمػ يمامـ ًمٚمٓمٌاقمة اعمًٞمحٞمة لُمٍم اًمٗمرقمقٟمٞمةسماظمقف وماظمقرن طمٜما: 

لسمٗمٚمًٗمة اًمٗمَلؾمٗمة متأل اّذهاق لاًمٕم٘مقـ سمًٛمتٕمة يٕمجز , لسمًٌاـمة اإليامق شمدظمؾ اّقمامؾ, ومٝمل سحية للاوحة, اعمًٞمحُهقت اًمًٞمد 

, لشمّمؾ دائامه إمم طم٘مٞم٘مة احل٘مائؼ, لهل أقَّ اهلل همػم ًُمدرؿ ذم ُهقشمف سمقاؾمٓمة اًمٕم٘مؾ اًمٌنمن, لذًمؽ رء اًمٗمٞمٚمًقؽ قمـ اًمتَّٕمٌػم هبا

َُّ سمٌمء هاف لهق ومقؾ ُمًتقم اًمٕم٘مؾ احادن اًمٌنمنوماًمٕم٘مؾ اًمٌنمن هق حمدلـمٌٞمٕمل,  أُ لهق , د ومٙمٞمػ يدٌرؿ  همػم اعمحدلد؟ إ

ومٚمؿ شم٘مٌؾ أن ش, ًُمًت٘مٞمٛمة اًمرأن» شمٕمٜمل ليمٚمٛمة أرصمقذيمًٞمة - لاًمٙمٜمٞمًة اّرصمقذيمًٞمة أـمٚم٘مت قمغم ٟمٗمًٝما هذا اُؾمؿ, اإليامق

ؾًمقزمٍ آراء أل ومٚمًٗمات ُهقشمٞمة ظمارضمة قماٍم شمًٚمٛمتف ُمـ اِسماء سماًمتَّ  س, ٘مٚمٞمد اًمرَّ ليًمٍؾ ذًمؽ ًمف ُما ًيًاٟمدك , إمم ضماٟمب شمٕماًمٞمؿ اًمٙمتاب اعمً٘مدَّ

 [-لًي١مي دك ذم اًمٌِمائر ُمـ ُهقت لقم٘مٞمدة لـم٘مس ل-- إًمخ

o :د لاًمت٠َّمنُّس ًُّ  شمٕمريػ اًمتَّج

ًُّ قر لاًمتَّ ٝمً اًمٗمرؾ سملم اًمٔمُّ ُما ] -21صؼ ,, دار ٟمقسمار ًمٚمٓمٌاقمة ُمائة ؾم١ماـ لضمقاب ذم اًمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞمة اّرصمقذيمًٞمةاّنٌا سمٞمِمقن:   د ؟ج

ًُّ اًمتَّ اجلقاب:  اد سمحًب اد طم٘مٞم٘مل لاحت  اد أىمٜمقُمل لاحت  لهق احت  , تٚمٗمتلم ذم ـمٌٞمٕمة لاطمدةٗمؽمؾ ًمٓمٌٞمٕمتلم خًم اد همػم ُمً د اإلهلل هق احت  ج

قرات مل حيدث ٝمً ذم هذك اًمٔمُّ  ّقَّ , يٕم٘مقب ُمثَله ا إسمراهٞمؿ أل ّبٞمٜما قر اهلل اُسمـ ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ّبٞمٜمٝمً , لهذا ُ يٜمٓمٌؼ قمكم فمً ٌٞمٕمةاًمٓمَّ 

ًُّ  ,اد سملم ـمٌٞمٕمتلماحت   ًُّ ًٛمَّ يً  لًمذًمؽ ُ, اد أىمٜمقُمللُ احت   ,د طم٘مٞم٘مللُ دم ًُّ اًمتَّ  -قراه وم٘مطٝمً ل فمً ًٛمَّ سمؾ يً  ,داه قمكم اإلـمَلؾل هذا دم  دج

ًُّ قر لاًمتَّ ٝمً يِمٛمؾ اًمٔمُّ  ًُّ قر لاًمتَّ ٝمً ؾ اًمٔمُّ يِمٛم قر: ُٝمً اًمٔمُّ  د-ج  [-قر وم٘مطٝمً سمؾ هق فمً  ,دج

د اإلهلل ؟ ]- 24صؼ ,, دار ٟمقسمار ًمٚمٓمٌاقمة ُمائة ؾم١ماـ لضمقاب ذم اًمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞمة اّرصمقذيمًٞمةاّنٌا سمٞمِمقن:  ًُّ ُما هل ـمٌٞمٕمة اًمتَّج

اد طم٘مٞم٘مل سمحًب اًمٓمٌَّٞمٕمةاجلقاب:  د اإلهلل هق احت  ًُّ يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػم أقَّ اًمتَّج - اًمَلهقت لاًمٜماؾمقتسملم ( يماشما ومٞمزيـ) ًم٘مد ذيمر اًم٘مد 

اد أىمٜمقُمل اد طم٘مٞم٘مل سمحًب اًمٓمٌَّٞمٕمة, يٗمقؾ اًمٕم٘مؾ لاإلدراؿ( Hypostatic union) احت  اداه سملم أؿمخاص, هق احت  سمؾ , ًمٞمس هق احت 

اد سملم اًمٓمٌَّٞمٕمتلم ذم ؿمخصى لاطمدى  اد ـمٌٞمٕمل أل سمحًب اًمٓمٌَّٞمٕمة )احت  اد اًمٗمٞمزAccording to nature- احت  ل سماُحت  ي٘مل- ُمتل (, لًيًٛمَّ

اد ـمٌٞمٕمٞماه ؟  ادها ُمع سمٕمْمٝما اًمٌٕمضيٙمقق اُحت  ق ُمـ اًمٓمٌَّائع اًمٍداظمٚمة ذم شمٙمقيٜمف ـمٌٞمٕمة لاطمدة سماحت  - لهذا ُما طمدث ذم طمٞمٜمام يتٙمقَّ

يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػم ذم ـمٌٞمٕمة اعمًٞمح هق:  د اإلهلل- لأؿمٝمر ىمقـ ًمٚم٘مد  ًُّ ة ـمٌٞمٕملُمٕمٜماك: ش, ُمٞما ومٞمزيس شمق صمٞمئقًمقهمقد ؾماريمقُمٞمٜمل»اًمتَّج

دة ًمٙمٚمٛمة اهلل أل اهلل اًمٙمٚمٛمة  ً  [-لاطمدة ًُمتج
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ُما ُمٕمٜمل أقَّ اًمٓمٌَّٞمٕمة اًمٌنمية ]- 30, 29صؼ ,, دار ٟمقسمار ًمٚمٓمٌاقمة ُمائة ؾم١ماـ لضمقاب ذم اًمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞمة اّرصمقذيمًٞمةاّنٌا سمٞمِمقن: 

ة هذا يٕمٜمل أقَّ اًمًٞمد اعمًٞمح ٍحا اًمتل أظمذها اسمـ اهلل اًمٙمٚمٛمة لضمدت ؿمخّمٝما ومٞمف ؟ اجلقاب:  د أظمذ اًمٓمٌَّٞمٕمة اًمٌنمية لضمٕمٚمٝما ظماصَّ ًَّ دم

ا ىمد لضمدت ؿمخّمٝما ومٞمف, سمف --- هذا اًمٙمٞماق اخلاٍص اًمذن ًيٛمٞم ز سمنمية  لصار ًمف يمٞماٟمف اخلاٍص اًمذن ًيٛمٞم زك قمـ سماىمل اًمٌنم- أن أهنَّ

 [-مل يٙمـ يمٞماٟماه ىمائامه سمذاشمف ذم اٟمٗمّماـ لاؾمت٘مَلـ قمـ اهلل اًمٙمٚمٛمةاعمًٞمح قمـ سماىمل اًمٜماس, 

ًملم ]- 30صؼ ,, دار ٟمقسمار ًمٚمٓمٌاقمة ُمائة ؾم١ماـ لضمقاب ذم اًمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞمة اّرصمقذيمًٞمةا سمٞمِمقن: اّنٌ هؾ شًمقضمد أىمقاـ ًممسماء اّلَّ

د مل ي٠مظمذ ؿمخّماه إٟمًاٟمٞماه ؟ اجلقاب:  ًَّ يًقق قمكم لضًمقد ؿمخص لاطمد ًُمٗمرد ًمٚمًٞمد شًمثٌٌت أقَّ اهلل اًمٙمٚمٛمة ٍحا دم د اِسماء اًم٘مد  ٟمٕمؿ ًم٘مد أيمَّ

ؾمقزٍم:  ,اعمًٞمح يس أثٜماؾمٞمقس اًمرَّ  Theلسماإلٟمجٚمٞمزية: )ش, ًم٘مد ضماء يمٚمٛمة اهلل ذم ؿمخّمف اخلاٍص »هق ؿمخص اهلل اًمٙمٚمٛمة: وم٘ماـ اًم٘مد 

Word of God (Logos) came in his own person :يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػم إقَّ اهلل اًمٙمٚمٛمة مل يتٌَّخذ ؿمخّماه ُمـ »(, لىماـ اًم٘مد 

ذ ـمٌٞمٕمة , اًمٌنم ا سمف ضمداه , ضمًداه حًمٞمٞماه سمًرلح قماىمؾ, سمنمية يماُمٚمةسمؾ هق ٟمٗمًف اختَّ اد ـمٌٞمٕمل ُمع , لضمٕمؾ هذا اًمٜماؾمقت ظماصًّ أن ذم احت 

 [)رؾماًمتا اًم٘مديس يمػمًمُّس اًمثاٟمٞمة لاًمثاًمثة إزم ٟمًٓمقر(-ش ُهقشمف

س دً لح اًم٘مً اًمرُّ  قرٝمً فمً هؾ ] -144 ,143صؼؼ ,, دار ٟمقسمار ًمٚمٓمٌاقمة ُمائة ؾم١ماـ لضمقاب ذم اًمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞمة اّرصمقذيمًٞمةاّنٌا سمٞمِمقن: 

ًَّ دً لح اًم٘مً اًمرُّ  قَّ أهبٞمئة حاُمة يٕمٜمل  س ىمد دً لح اًم٘مً اًمرُّ  قَّ أس هبٞمئة ضمًٛمٞمة ُمثؾ حاُمة ُمٕمٜماك دً لح اًم٘مً قر اًمرُّ ٝمً مل يٙمـ فمً  د ؟ اجلقاب:س ىمد دم

 ًَّ ًَّ دً لح اًم٘مً اًمرُّ  قَّ ّ, ددم ًَّ د ُمٌ س ُ يتج ًُّ لاًمتَّ  ءقر رٝمً اًمٔمُّ  قَّ إسمؾ , د يمٚمٛمة اهللثٚمام دم راراه ذم وماعمًٞمح يمٚمٛمة اهلل ىمد فمٝمر ُمٌ - ظمرآ ءد رج

ًُّ أاًمٕمٝمد اًم٘مديؿ دلق  سمراهٞمؿ قر اًمًٞمد اعمًٞمح ُمع ُمَليملم إلٝمً لذم هذا اعم٘ماف ٟمذيمر قمكم ؾمٌٞمؾ اعمثاـ فمً  -ـمَلؾقمكم اإل داه ق يٙمقق ذًمؽ دم

 قر- صمؿٍ ٝمً ؾمحاؾ سمٕمد قماف ُمـ اًمٔمُّ إب اعمققمد سمٛمٞمَلد اًمرَّ  كقمٓماأ ًمٞمف-إسمراهٞمؿ ُمٕمف لدقماك إؿ قـمات ُمرا ذم هٞمئة صمَلصمة رضماـ- لشمٙمٚمَّ قمـ سمٚمُّ 

ؾمدلف  ًٌة ًمنٍم سماًمٜم   فق يٗمٕمٚمأ زُمٕماه  يماق ُمً سمراهٞمؿ قماٍم إث ؾمدلف لقمٛمقرة, لحتدَّ  ممإب سمٞمٜمام ذهب اعمٚمٙماق سمراهٞمؿ ُمع اًمًٞمد اًمرَّ إؾمار 

يد ضمداه )شمؽ  نلقمٛمقرة اًمذ إذ فمٝمر ًمف ذم هٞمئة سماء قمٜمد خماوة يٌقؾ, يب اِأب ًمٞمٕم٘مقب قر اًمرَّ ٝمً فمً  جْماه ألٟمذيمر  (-19:  18يماق ىمد شمزا

ّين ٟمٔمرت اهلل : »لدقما يٕم٘مقب اؾمؿ ذًمؽ اعمٙماق ومٞمٜمئٞمؾ ىمائَله - اؾمامه ضمديداه  كقمٓماأٝماية لذم اًمٜم   فلسماريم- قع اًمٗمجرٚمً ـمً  ممإ فلصارقم, ٟمًاقإ

ًُّ ٝمً مل شمٙمـ هذك اًمٔمُّ  (-30:  32)شمؽ ش ٞمت ٟمٗمزلٟمجَّ  فلضمٝماه ًمقضم ٟمًاق إب وم٘مط هبٞمئة ضمًٛمٞمة ُمثؾ ـمَلؾ سمؾ فمٝمر اًمرَّ داه قمكم اإلقرات دم

لضمٕمٚمٝما ذم لطمدة طم٘مٞم٘مٞمة يماُمٚمة ُمع  ,سمَل ظمٓمٞمة ةظمذ ـمٌٞمٕمة سمنمية طم٘مٞم٘مٞمة يماُمٚمأوم٘مد , ذم سمٓمـ اًمٕمذراء ُمريؿ طمٞمٜمام طمٍؾ  فلًمٙمٜمَّ , ُمثَله 

ًُّ اًمتَّ - سمٖمػم اظمتَلط لُ شمٖمٞمػم ,ُهقشمف ضمًداه طم٘مٞم٘مٞماه سمرلح - تٜما ذم اجلقهر سمَل ظمٓمٞمةًالياه ًمٓمٌٞمٕمُمً  ظمذ ضمًداه طم٘مٞم٘مٞماه أب اًمرَّ  قَّ أد يٕمٜمل ج

سمام ذم ذًمؽ , ٌٞمٕمة اًمٌنميةاًمٓمَّ  ظمقاٍص  ٍؾ هلا يمً ذها, اًمٌنمية اًمتل اختَّ  ةٌٞمٕمل هذك اًمٓمَّ أٟمًاين - لهذا اجلًد اإلةن ـمٌٞمٕمة سمنمية يماُمٚمأ ,قماىمؾى 

هلذا يٜمٌٖمل أق - لًمٙمـ سمَل ظمٓمٞمة, ُمقر سمنميةأذًمؽ ُمـ  فِمٌيً  لُما, اطمةليمذًمؽ ًمٚمٗمرطمة لًمٚمرٍ , مل لًمٚمجقع لًمٚمٛمقتًمٚمحزق لًمأل ةاًم٘ماسمٚمٞم

ًُّ قر لاًمتَّ ٝمً ٟمرم اًمٗمارؾ اًمقاوح سملم اًمٔمُّ  ًُّ لًمٙمٜمَّ , قرٝمً د فمً رَّ اسمـ اهلل جًم  لءومٚمؿ يٙمـ جم: دج  :س٘مدَّ , لهلذا ىماـ اًمٙمتاب اعمً طم٘مٞم٘مٞماه  داه ف يماق دم

َـّ (- 14: 1)يق ش سمٞمٜمٜما لطمؾَّ  لاًمٙمٚمٛمة صار ضمًداه » ًُّ اًمتَّ  لًمٙم  يت 1ش )اهلل فمٝمر ذم اجلًد» يمام هق ُمٙمتقب جْماه أقر ٝمً اًمٔمُّ  ـيتْمٛمَّ  د ـمٌٕماه ج

ًمٞمٙمقق  ,س هبٞمئة ضمًٛمٞمة ُمثؾ حاُمةدً لح اًم٘مً --- فمٝمر ومٞمف اًمرُّ  ومريداه  قراه ٝمً ومٙماق فمً  ,ردقس قمٜمد هنر اّدً لح اًم٘مً قر اًمرُّ ٝمً ا فمً أُمٍ  (-16:  3
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قيمل خلَلص ٚمً اعمً  نٌقاًمٜمَّ  ًمٌدء قمٛمٚمف اًمٙمٝمٜمقيت قمَلٟماه إل ,اتٌقٍ ًمٚمٜمُّ  متاُماه إذًمؽ قمَلُمة ومريدة قمغم ٟمزلًمف لاؾمت٘مرارك قمغم اًمًٞمد اعمًٞمح, 

ل اًمٙمٜمٞمًة هذا اًمٞمقف ًٛم  ا قمٚمٞمف ُمثؾ حاُمة- هلذا شمً ًت٘مرًّ لُمً  لح ٟمازُه ُمـ يرم اًمرُّ  قَّ أقمٓمك قمَلُمة ًمٞمقطمٜما اعمٕمٛمداق أليماق اهلل ىمد  ,اًمٌنمية

, ا ُمـ ٟمارٜم٘مًٛمة يم٠مهنَّ ظمرم ذم يقف اخلٛمٞمس قمغم هٞمئة أخًٜمة ُمً أة س ُمرَّ دً اًم٘مً لح لىمد فمٝمر اًمرُّ  د ًمف هذا اُؾمؿ-ٕمٞم  لشمً ش, هللقر اإلٝمً يقف اًمٔمُّ »

تٛمٕملم )أع اًمٌٞمت طمٞمث يماق اًمتَلُمٞمذ جًم  ٍؾ لُمأل يمً  ,قب ريح قماصػًٌ سمّمقت يمام ُمـ هً  ٘مؽمٟماه ة, ُمً ٞمَّ ٚم  اًمٕمً  جتٛمٕملم ذملاضمتٛمع قمغم رأس اعمً 

ٓمٝمػم لرم حمٌة اهلل, لصار ُمٜمٔمر يمؾ لاطمد ُمـ اًمتَّ  س ذمدً لح اًم٘مً إؿمارة إمم قمٛمؾ اًمرُّ  ,ِمٌف ُمٜمٔمر اًمٜماريماق ُمٜمٔمر اًّمًٜمة شمً  (-1,3 : 2

 [ٜمػم ًمٚمٕمامل ُمـ ومقؾ اعمٜمارة-ة سماًمٜمار, ًمتً دي ٘مٌ تَّ ل ؿمٛمٕمة ُمً أف ُمّمٌاح نَّ ٠ماًمتَلُمٞمذ يم

د اإلهلل: ]- 87صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار إيامٟمٜما اعمًٞمحل صادؾ لأيمٞمدسمٞمِمقن طمٚمٛمل:  ًُّ د ذم اعمًٞمحٞمة قم٘مٞمدة ضمقهرية ُمٗمٝمقف اًمتَّج ًُّ اًمتَّج

ادية ا أؾماؾمٞمة خلَلصٜما: ( لظمَلصٞمة2)- ومٖمٞماهبا إًمٖماء ًمٚمٛمًٞمحٞمة, ُ ًيٛمٙمـ اًمتَّٗمريط ومٞمٝما: ( ضمقهرية1): لظمَلصٞمة لاحت  إذ يمٞمػ , ّهنَّ

د ؟ ًُّ ب سمدلق ؾمٗمؽ دف لُمقت ؟ ليمٞمػ يٛمقت سمدلق دم ادية3) ٟمخٚمص سمدلق ومٌداء ؟ ليمٞمػ يٗمديٜما اًمرَّ سمٛمٕمٜمك أقَّ طًمًٚمقـ يمٍؾ  :( لاحت 

ٙمٜمك اهلل ومٞمفُمؾء اًمَلهقت ضمًدياه ذم اإلٟمًاق  ًً (- 16:3شمٞمٛمقصمالس 1) شقمٔمٞمؿ هق ٌهٍ اًمتَّ٘مقم اهلل فمٝمر ذم اجلًد»- يٗمتح اًمٓمَّريؼ ًم

ٛمقات لاّرض ًَّ د اإلهلل يٕمٜمل أقَّ اهلل لهق ُمٚمؽ اًم ًُّ د سمٓمٌٞمٕمتٜما اًمتَّج - ٜمٜما قمغم اّرضلفمٝمر سمٞم, ىمد شمٜمازـ لأظمذ ضمًداه إٟمًاٟمٞماه وماحتَّ

د اإلهلل يٕمٜمل أقَّ اهلل همػم اعمٜمٔمقر ىمد صار ُمٜمٔمقراه ذم ضمًد إٟمًاق ًُّ ًٌّا ومٞمٜما لأظمغم - لاًمتَّج د اإلهلل يٕمٜمل أقَّ اهلل ىمد شمقاوع طًم ًُّ لاًمتَّج

 [(-7:2)ومٞمٚمٌل  شأظمغم ٟمٗمًف آظمذاه صقرة قمٌد صائراه ذم ؿمٌف اًمٜماس»: ذاشمف لأظمذ ضمًدٟما

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ُما ُمٕمٜمك أقَّ ]- 226صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

د ؟ ج:  ًُّ د لشم٠منَّس ؟ لحاذا جيب أق ٟم١مُمـ سمٕم٘مٞمدة اًمتَّج ًَّ داهلل دم ًَّ ا ُمـ , ُمٕمٜمك أقَّ اهلل دم ا سمنميه ذ ًمف ضمًده ٟمٗمس أن اهلل اًمٖمػم ُمٜمٔمقر اختَّ

اهلل اًمٖمػم ُمٜمٔمقر - ُما ظمَل اخلٓمٞمة لطمدها ءر إٟمًاٟمها ُمثٚمٜما لؿماهبٜما ذم يمؾ رلُمٕمٜمك أقَّ اهلل شم٠منَّس أقَّ اهلل اًمٖمػم ُمٜمٔمقر صا, ـمٌٞمٕمتٜما اًمٌنمية

ب يًقع اًمذن طمٍؾ سمٞمٜمٜما ا ذم ؿمخص اًمرَّ ا يمام », لىماـ اإلٟمجٞمؾ: أصٌح ُمٜمٔمقره ا لطمؾَّ سمٞمٜمٜما لرأجٜما جمدك جمده ًمقطمٞمد ُمـ لاًمٙمٚمٛمة صار ضمًده

ا اًمذن يماق ُمـ اًمٌدء, », لؿمٝمد هبذا يقطمٜما احلٌٞمب: لقمٜمدُما طمؾَّ سمٞمٜمٜما شمٕماُمٚمٜما ُمٕمف ًُمٕماُمٚمة حمًقؾمة(, 14: 1)يق  شاِب ُمٚمقء ٟمٕمٛمة لطم٘مه

سمٞمٜمٜما إقَّ اهلل شمٜمازـ إمم ًُمًتقم احلٍس لاإلدراؿ لطمؾَّ (- 1: 1يق 1) شاًمذن ؾمٛمٕمٜماك, اًمذن رأجٜماك سمٕمٞمقٟمٜما, اًمذن ؿماهدٟماك لعمًتف أجديٜما

ر اًّمقهٞمة, سمّمقرة ُمٜمٔمقرة ُمرئٞمة : 1)يق  شسمـ اًمقطمٞمد اًمذن هق ذم طًمْمـ اِب هق ظمؼمَّ اهلل مل يرًك أطمد ىمط- اُ»ّقَّ  ليمِمػ قمـ أها

18-)] 

د ؟ ]- 24, 23صؼ ,, دار ٟمقسمار ًمٚمٓمٌاقمة ُمائة ؾم١ماـ لضمقاب ذم اًمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞمة اّرصمقذيمًٞمةاّنٌا سمٞمِمقن:  ًَّ هؾ اهلل يٛمٙمٜمف أق يتج

ك قمـ اخلٓمٞمة, ًٟمجٞمب سم٘مقًمٜما إقَّ اهلل ىمادر قمكم يمؾ رءاجلقاب:  د, ًُمٜمزَّ ًُّ لّقَّ اهلل ىمادر قمكم يمؾ رء وم٢مذا يماق ُ , لًمٙمـ ًمٞمس قمـ اًمتَّج

د ًَّ د هق قمٛمؾ ُمـ - للاًمٌمء اًمقطمٞمد اًمذن ُ يٗمٕمٚمف اهلل هق اًمنمَّ , إذاه يقضمد رء ُ يًتٓمٞمع أق يٕمٛمٚمف, يًتٓمٞمع أق يتج ًُّ طمٞمث أقَّ اًمتَّج

ك قمـ اخلٓمٞمة لقمـ اًمتَّٖمٞمػمأقمامـ اًمً٘مدرة لًمٞمس اًمٍْمٕمػ, إذاه ومٝمق داظمؾ ذم ىمدرة اهلل-  اه: لهق همػم ًُمتٖمػم  , اهلل ًُمٜمزَّ , ّنَّف ًمق يماق ًُمتٖمػم 

لس أل أق يتَلؿمك, ّقَّ اًم تَّٖمػم ًيٛمٙمـ أق ًي١مد ن إزم اُوٛمحَلـ, ؾمقؽ ئمٍؾ يتٖمػمَّ  إزم أق ي٠ميت يقف يّمػم ومٞمف همػم صاًمح أل همػم ىًمدُّ
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اد سملم اًمٜماؾمقت لاًمَلهقت يماق سمٖمػم اظمتَلط لُ اُمتزاج وماًمتَّٖمػم إذاه وٍد ـمٌٞمٕمة اهلللطماؿما:  د مل ًيٖمػم  ـمٌٞمٕمة اهلل, ّقَّ اُحت  ًُّ - إقَّ اًمتَّج

د اًمٙمٚمٛمة:  ًُّ ش ر اسمـ سمنم, ًمٙمٜمَّف هق اإلهل احل٘مٞم٘مل, أتك لظمٚمَّّمٜمامل يزـ اهلإه, أتك لصا»لُ شمٖمٞمػم- ُمثٚمام ٟم٘مقـ ذم اًمتًٌَّٞمحة قمـ دم

ب ُ , »ّنَّف ُ يًتٓمٞمع أق يرم اخلٚمٞم٘مة لهل هتٚمؽ لُ ًيٜم٘مذها)صمٞمئقـمقيمٞمة اخلٛمٞمس(- أٍُما يمقق اهلل خًيٚم ص ومٝمذا قمٛمٚمف,  ها إقَّ يد اًمرَّ

 [(-1:  59)إش ش شًم٘مٍم  قمـ أق خًتٚم ص

د اإلهللأؾميمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ هؾ ُ ي٘مدر ]- 376صؼ , ئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

د ؟ ًَّ دج اهلل أق يتج ًَّ أل إٟمَّف ىمادر , ومٛمٕمٜمك هذا إٟمَّٜما ٟمٜمًب ًمف اًمٕمجز, ومٞمّمٌح اهلل همػم ىمادر قمغم يمٍؾ رء, : إق ىًمٚمٜما إقَّ اهلل ُ ي٘مدر أق يتج

د ًُّ حٞمح سم٠مقَّ اهلل يمكم  اًمً٘مدرةلهذا , قمغم يمٍؾ رء ُماقمدا اًمتَّج ب رء» وٍد اُقمت٘ماد اًمّمَّ (, ًمذًمؽ 14: 18)شمؽ  شهؾ يًتحٞمؾ قمغم اًمرَّ

د- ًُّ  [ومٛمـ اًمَلئؼ أق ٟم١مُمـ سمً٘مدرشمف قمغم اًمتَّج

يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػماّب ُمتَّك اعمًٙملم:  د اإلهلل ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مد  ًُّ يس أنٌا ُم٘مار اًمتَّج زي اإلٟم]- 3صؼ ,, دير اًم٘مد  جي ًاق أق حيٞما ُمع قمٜمدُما قمي

زي قمـ طٌمٗمظ اًمقصٞمة,  جي ناهلل, إذ قمي طي ذم اعمًخاًمٗمة لاًمتَّٕمد  ٘مي ة اهلل, لؾمي َيي ًهقر, لـًمٌرحي ظمارضماه قمـ طمي لضماء إًمٞمٜما , شمٜمازـ اهلل ذم ٌُمؾء اًمدُّ

د لهذا هق ُمٞمَلد اعمًٞمح- ًمٞمحٞما ُمٕمٜما ًُّ  [-اًمذن شمٗمًػمك اهلل ُمٕمٜماش قمامٟمقئٞمؾ» هذا هق اًمتَّج

o  إهل شم٠منَّس ؟شم٠مخٞمف إٟمًاق أف 

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ز أجْماه ]- 282صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج لًيريم 

س , اًمٌاسما يمػمًمُّس اًمٙمٌػم قمغم أنَّٜما ُ ٟمٕمٌد إٟمًاٟماه شم٠مخَّف ح أقَّ هذا اًمتَّٕمٚمٞمؿ ًُمْماد ّىمقاـ اًمٙمتاب اعمً٘مدَّ سمؾ هق , لشمٕماًمٞمؿ اِسماء اًم٘مديًلملًيقو 

, لًمق يماق هذا طم٘مٞم٘مة ومٙمٞمػ ختدف اعمَلئٙمة إٟمًاٟماه هق أىمؾ ُمٜمٝمؿ ذم اعمرشمٌة, ٟمقع ُمـ اخلًراومات اًمٞمقٟماٟمٞمة اًم٘مديٛمة اًمتل شم١مًم ف أبٓماـ احلًًرلب

ليمٞمػ ًيّمٌح اإلٟمًاق  ,ومخرؾمتٞما هؾ ٟمحـ ٟمًجد إلٟمًاق ٟماـ يمراُمة اعمًّماطمٌة ُمع اًمَلهقتلقمٜمدُما ٟمًجد جلًد اعمًٞمح ذم ٌهٍ اّ

ه ًمٚمٕمٌادة ؟ ٙمقق سماًم٘مقـ سم٠مقَّ اُسمـ اًمقطمٞمد يمٚمٛمة اهلل أظمذ ُمـ ٟمًؾ دالد لإسمراهٞمؿ إٟمًاٟماه, »ومٞم٘مقـ:  ُمريمزا ًَّ إذا يماق اهلراـم٘مة ي٘مقًمقق ليتٛم

يًة ُمريؿ صمؿ شمّماطمب ُمع هذا اإلٟمًاق ق هذا اإلٟمًاق ذم أطمِماء اًمٕمذراء اًم٘مد  ؾ اعمقت, لأنَّف يمقَّ , أىماُمف ُمـ اُّمقات صمؿٍ , لضمٕمٚمف يتذلَّ

ٛمقات ًَّ د ًيّمٌح - لأضمٚمًف قمـ يٛملم اِب, لأصٕمدك إمم اًم ًُّ ؾمة قمـ اًمتَّج يًقق لاًمًٙمًتب اعمً٘مدَّ إق صحَّ هذا وم٢مقَّ يمٍؾ ُما ىماًمف اِسماء اًم٘مد 

ه لسمَل ُمٕمٜمك أجْماه  ـٍ أنَّف ُمـ أضمؾ هذا اًمتَّٕمٚمٞمؿ اعمًٚمتقن يمتب يقطمٜما, ًميٖمقا  [(-14:  1)يق ش لاًمٙمٚمٛمة صار ضمًداه : »لأنا أفًم

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ لي٘مقـ ]- 285, 284صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ص ؾمٞمدارلس قمـ اعمًٞمح:  ضمف ؾًمٚمٌَّٛمٞمًّا , اًمٍت٠مخُّف يٕمٜمل شمرىمٞمة اعمًٞمح ُمـ سمنم إمم إهل- إٟمَّام ٟم١مُمـ سماًمت٠َّمنُّس, ٟمحـ ُ ٟمٕمت٘مد ذم اًمٍت٠مخُّف»اًمً٘مٛمُّ لشمدرُّ

ك أقَّ اهلل صار إٟمًاٟماه - لهذا ُمرومقضو ُمرومقض, ُمـ قمٌد قماسمد إمم ُمٕمٌقد ا اًمٍت٠منُّس ومٛمٖمزا ق, أُمَّ ذ سمدٟماه ) لاخلاًمؼ شمٌدَّ ( ذم ضمًؿ أن ضمًداه , اختَّ

ٝمؾ قمغم لًمٙمـ - ومٛمـ اًمٕمًػم أق يّمػم اعمحدلد همػم حمدلد, لهمػم اعمحًقس أوحك ُمٚمٛمقؾماه , لهمػم اعمرئل صار ُمرئٞماه ظمٚم٘مف,  ًَّ ُمـ اًم

لإق يماق ذم حتٞمُّزك هذا ُ يزاـ يٛمأل اًمٙمقق , لها ىمد طًمدَّ طملم شمراءم ِدف لزلضمف ذم اجلٜمَّة, لعمقؾمك ذم اًمٕمقؾمجة, همػم اعمحدلد أق حًييدٍ 
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ٝمؾ قمغم همػم اعمًٌتدئ أق ًيٌدأ لخًيتتؿ, لُمـ اًمٕمًػم قمغم اعمًٌتدئ أق يٙمقق همػم ُمٌتدئ أزًمٞماه, يمٍٚمف ًَّ - ُ متٍس ىمدرك لىمدرشمفومٝمذك , ًمٙمـ ُمـ اًم

ٝمؾ قمغم اإلهل أق يّمػم إٟمًاٟماه ُمـ اًمٕمًػم قمغم اإلٟمًاق أق يّمػم اهلإه,  ًَّ سمة , وم٢مق يماق ىمد ٟمٗمخ ذم رطمؿ ُمريؿ ُمـ رلطمف, ًمٙمـ ُمـ اًم ُما اًمٖمرا

ٕمٞمػ أق يٙمقق ىمقياه ًُم٘متدراه,  أق حيتقيف ذات اًمٌٓمـ ليٚمدك ؟ ٝمؾ قمغم صاطمب اًمً٘مدرة لاُمـ اًمٕمًػم قمغم اًمْمَّ ًَّ ة أق يرشمدن ًمٙمـ ُمـ اًم ًمً٘مقَّ

ٕمٞمػ ليٚمتحػ ٝمؾ قمغم اخلاًمؼ أق ًيِماسمف خمٚمقىماشمف لًيِماريمٝما, ُمـ اًمٕمًػم قمغم اعمخٚمقؾ أق يٙمقق ظماًم٘ماه, صمقب اًمْمَّ ًَّ ومٗمل , ًمٙمـ ُمـ اًم

 [(ش-16:  3يت 1, 7يق 2, 2:  4يق 1) لئمٝمر ذم اجلًد(, 14:  1)يق  ليّمػم ضمًداه (, 5:  10)قمب ُم٘مًدلرك أق خيٚمؼ ًمٜمٗمًف ضمًداه 

س لاًمٙمٜمٞمًة لاًمتَّ٘مٚمٞمد )لضمٝمة ٟمٔمر أرصمقذيمًٞمة(قرج ومٚمقرومًٙمل: اّب ضم إقَّ خًمٚم ّمٜما ]- 14, 13صؼ ,, ُمٜمِمقرات اًمٜمُّقر اًمٙمتاب اعمً٘مدَّ

ه » لاًمذن, ششمٜمازـ» اًمذن د ٟمٗمًف ُمع اًمٜمٍاس, شصار سمنما سمؾ - وماعمًٌادرة مل شمًٙمـ إهلٞمة وم٘مط, ًُمِماريماه ذم احلٞماة لاًمٓمٌَّٞمٕمة اإلٟمًاٟمٞمتلم, ىمد لطمَّ

اد اخلَليص لاؾمت٘ماُمتف, زقمٞمؿ اخلَلص يماق ؿمخّماه إهلٞماه أقَّ  أن إقَّ اهلل دظمؾ - ليمامـ ـمٌٞمٕمة اعمًٞمح اإلٟمًاٟمٞمة ًيِمػم إمم طم٘مٞم٘مة هذا اُحت 

 [-لصار ؿمخّماه شمارخيٞماه , اًمٍتاريخ اًمٌنمن

س لاًمٙمٜمٞمًة لاًمتَّ٘مٚمٞمد )لضمٝمة ٟمٔمر أرصمقذيمًٞمة(اّب ضمقرج ومٚمقرومًٙمل:  د يماق ]- 14صؼ ,قر , ُمٜمِمقرات اًمٜمُّ اًمٙمتاب اعمً٘مدَّ ًُّ ٍه اًمتَّج

ٌَّة اإلهلٞمة,  ٚمٞمب- ٍه اُٟمدُماج اإلهلل ذم اإلٟمًاق اًمٍْماـٍه اعمح د هق اًمّمَّ ًُّ ة هذا اًمتَّج ـ ذم ُمّمػم اإلٟمًاق-  ىمٌٛمَّ اًمذن يماق ًٟم٘مٓمة حتقُّ

ٍُ ُمـ ُمٜمٔمقر ظمريًتقًمقضمل لاؾمع,  ٚمٞمب ُ ًيٗمٝمؿ إ هٞمب هلذا اًمّمَّ اأٍن إذا آُمٜمٍا سم٠مقَّ لاًمن  اًمرَّ لُمقت - شاسمـ اهلل احلٍل » اعمّمٚمقب يماق طم٘مًّ

- لهذا يٕمٜمل هناية اعمقت لشمدؿملم طمٞماة اإلٟمًاق اعمًٞمح يماق ًدظًمقـ اإلهل ؿمخّمٞماه سم١مس اعمقت اإلٟمًاين لؿم٘ماءك ليماق ٟمزلُه إمم اجلحٞمؿ

 [اّبدية-

o :اؾمتخداف اًمٕم٘مؾ 

د اإلهللأؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًميمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ هؾ ُمٕمٜمك ]- 367صؼ , تَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ؿ لُ جيقز احلديث قمٜمف ؟ د أنَّف أُمرو ًُمٌٝمؿ ُ ًيٗمٝمي ًُّ د سمٌنٍ اًمتَّج ًُّ د هق ج: يمٍَل,  شمًٛمٞمة اًمتَّج ًُّ د سمٌنٍ اًمتَّج ًُّ َـّ اعم٘مّمقد ُمـ شمًٛمٞمة اًمتَّج لًمٙم

قن لهمػم اعمحدلد سماًمٜماؾمقت  وماًمٕم٘مؾ اًمٌنمن ُ ي٘مدر, اإلؿمارة إمم أنَّف أُمرو يٗمقؾ اإلدراؿ أق ًيدرؿ يمٞمػ يتٌَّحد اًمَلهقت اًمٖمػم حمي

ٕمٞمػ ؟ يمٞمػ يتٌَّحد اعمًٓمٚمؼ ُمع اجلًد اًمٌنمن ؟ اعمحدلد ؟ إٟمَّف أُمرو ُ ًيٛمٙمـ  يمٞمػ يتٌَّحد اخلاًمؼ سماعمخٚمقؾ ؟ يمٞمػ يتٌَّحد اًم٘مقن سماًمْمَّ

ٗمٍل قمـ اًم, إدرايمف لُ ًيٛمٙمـ إظمْماقمف حلًٙمؿ اًمٕم٘مؾ ًٌقًمف قمـ ـمريؼ اإليامق, ًٕمً٘مقـلًمذًمؽ ومٝمق أُمرو خمي ػي , لُ ُمٜماص ُمـ ىًم صي ه ُما لي ليمثػما

, لًمٙمـ ًمٞمس سم٘مّمد أق يٜمٝمقٟما قمـ ُمٕمرومة طم٘مٞم٘مة هذا اًمن  اًمٕمٔمٞمؿ, لًمٙمـ لُ ًيٜمٓمؼ سمف, لٍهن, اِسماء هذا اًمن  سم٠منَّف ومائؼ اًمقصػ

ر هق ظماًمؼ سم٘مّمد أق يٜمٝمقٟما قمـ إظمْماقمف ًمٚمٗمحص اًمٕم٘مكم- لُمع هذا وم٢مقَّ هذا اًمن  اًمٕمٔمٞمؿ ًم ٞمس وٍد اًمٕم٘مؾ, وم٢مقَّ صاطمب هذك اّها

ًًٌٓماء هذك اُّمقر اًمٗمائ٘مة,  ب خلائٗمٞمف- لقمٝمدك ًمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ»اًمًٕمً٘مقـ لُماٟمحٝما احلٙمٛمة, لهق اًمذن يٙمِمػ ّطمٌائف اًم : 25)ُمز ش ٌهُّ اًمرَّ

د سمٌنٍ اًمتَّ٘مقم, قمي (, لقمٜمدُما دي 14 ًُّ (, يمِمػ ًمٜما قمـ اؾمتحاًمة 16: 3يت 1ش ) اجلًدقمٔمٞمؿو هق ٌهٍ اًمتَّ٘مقم: اهلل فمٝمر ذم»ك اإلٟمجٞمؾ اًمتَّج

د- أٍُما  ًُّ  [(-17: 5يمق  2) شإق يماق أطمدو ذم اعمًٞمح ومٝمق ظمٚمٞم٘مة ضمديدة»طمٞماة اًمتَّ٘مقم سمدلق اًمتَّج
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يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػماّب ُمتَّك اعمًٙملم:  د اإلهلل ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مد  ًُّ يس أنٌا ُم٘مار اًمتَّج ُه: ]- 22صؼؼ ,, دير اًم٘مد  د اإلهلل يمٞمٗمٞمة ألَّ ًُّ اًمتَّج

د اإلهلل سم٠منَّف:  :اًمٗمائؼ اًمقصػ ًُّ يس يمػمًمُّس اًمتَّج ت اًم٘مد  ٜمَٕمي نو سمّمٗمة ُمٓمٚم٘مة , ومائؼ اًمقصػ يمثػماه ُما يي ه 

 , ًيٜمَٓميؼ سمف ُ , يٗمقؾ اًمٕم٘مؾ , ن لومائؼ اًمٕم٘مؾ ه 

ومٙمٞمػ ٟم١مُمـ سمف ؟  ,ذًمؽ أق يٜمٝمٞمٜما قمـ ُمٕمرومة طم٘مٞم٘مة هذا اًمن  اإلهلل - لهق ُ ي٘مّمد سم َُّ لإ

اد قمٛمٞم٘مة طم٘ماه لومائ٘مة اًمقصػ لومائ٘مة عمداريمٜما: »سمؾ هق يٜمٝمٞمٜما قمـ إظمْماقمف ًمٚمٗمحص اًمٕم٘مكم ة أق ًٟمخٌْمعي - إقَّ يمٞمٗمٞمة اُحت  ومٛمـ اجلٝماًمة اًمٍتاُمَّ

ؿ سماًمٕم٘مؾلأق ًٟمحالـ أق ًٟمدرؿ سمٕم, ُما يٗمقؾ اًمٕم٘مؾ( اًمٕم٘مكم) ًمٚمٌحث أف ًمًت شمٕمٚمؿ أقَّ ذًمؽ اًمن  اًمٕمٛمٞمؼ يٜمٌٖمل أق - ٘مقًمٜما اًمذن ُ ًيدري

ٌيدي سم٢ميامق سمَل ومحص ١ماـ اجلاهؾ؟  ًيٕم ًُّ ا اًم ٜما ٟمؽميمف ًمٜمٞم٘مقديٛمقس لأُمثاًمف- يمٞمػ ًيٛمٙمـ أق يٙمقق هذا ؟" لأُمَّ ا ٟمحـ وم٢مٟمَّٜما ٟم٘مٌؾ ", وم٢مٟمَّ لأُمَّ

د أىمقاـ رلح اهلل ٜما ٟمتٙمٚمَّؿ سمام ٟمٕمٚمؿ, لٟمِمٝمد سمام رأجٜما"---لٟمثؼ أقَّ اعمًٞمح اًم٘مائؾ سمدلق شمردُّ د اُسمـ ش : "احلؼ احلؼ أىمقـ ًمٙمؿ: إٟمَّ ًُّ )ذم دم

 [(-PG 57, 1217اًمقطمٞمد 

يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػماّب ُمتَّك اعمًٙملم:  د اإلهلل ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مد  ًُّ يس أنٌا ُم٘مار اًمتَّج ومٜمحـ أُماف هذا اًمن  ]- 23, 22صؼؼ ,, دير اًم٘مد 

إقَّ يمٞمٗمٞمة اًمٍت٠منُّس قمٛمٞم٘مة طم٘ماه لومائ٘مة : »لأق ٟمٕمٌدك سم٠مرلاطمٜما, سمؾ أق ٟم١مُمـ سمف سمً٘مًٚمقسمٜما, ًمٞمس ًمٜما أق ٟمٗمحّمف سمًٕمً٘مقًمٜما, اًمقصػاإلهلل اًمٗمائؼ 

ٌيد سم٢ميامق سمدلق اًمتقاء-, اًمقصػ لومائ٘مة عمداريمٜما )قمـ اإليامق اًم٘مقيؿ إمم ش وم٢مقَّ هذا اًمن  اًمٕمٛمٞمؼ اًمذن يٗمقؾ اًمٕم٘مؾ يٜمٌٖمل أق ًيَٕم

ب حًمٞمٞماه ؟ (- »PG 76, 1165- 23صمٞمئقدلؾمٞمقس:  لُ أن , هذا ٌهٍ ُ يًتٓمٞمع ومٙمر اإلٟمًاق أق ًيًؼٌم همقركسم٠مجٍة يمٞمٗمٞمة يّمػم ضمًد اًمرَّ

ٌيد ذم صٛمت لإيامق, ًمًاق أق ًيٕمؼم  قمٜمف  [(-PG 73, 604 D- 64:  6)شمٗمًػم يقطمٜما ش لًمٙمٜمَّف ضمدير سم٠مق ًيَٕم

د اإلهلل ذم شمٕمٚمٞمؿ اّب ُمتَّك اعمًٙملم:  ًُّ يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػماًمتَّج يس أنٌا ُم٘مار اًم٘مد  لهٙمذا وم٢مقَّ ضمًد اعمًٞمح ىمد ]- 29صؼؼ ,, دير اًم٘مد 

ـ  ومٞمف لصار جمٞمداه لحًمٞمٞماه,  ـ قمـ يمقٟمف ضمًداه سمنمياه ًُمًالياه ّضمًادٟما متاُماه ذم يمٍؾ رء ُما ظمَل اهمتٜمك سمٛمجد اًمَلهقت احلا همػم أنَّف مل يتحقَّ

اد اّىمٜمقُمل اًمذن شمٍؿ سملم اًمَلهقت لاًمٜماؾمقت ذم  اخلٓمٞمة لطمدها اسم٘مة شًمٕمؼم  سمدرضمات ًُمتٗمالشمة قمـ طم٘مٞم٘مة اُحت  ًٍ ! إقَّ مجٞمع اًمتَِّمٌٞمٝمات اًم

اد اًمٗمائؼ اًمقصػ اًمذن  ية قمـ هذا اُحت  ٍ يس يمػمًمُّس ُ ي٘مّمد سمذًمؽ أق يرومع ـماسمع اًمن  همؿ ُمـ اعمًٞمح اًمقاطمد- همػم أقَّ اًم٘مد  قمغم اًمرَّ

ٟمحـ ٟم٘مقـ إقَّ يمٚمٛمة اهلل - »تَِّمٌٞمٝمات يٌ٘مك قمغم ًُمًتقم اًمن  اًمٗمائؼ قمغم ُمداريمٜما اًمذن ُ يًتٓمٞمع ومٌٙمر اإلٟمًاق أق يًؼم همقركيمٍؾ هذك اًم

د سمٓمٌٞمٕمتٜما,  اد شمٗمقؾ يمٍؾ ومٌٙمر سمنمنىمد احتَّ ُمٜماها طمتك اِق- همػم أقَّ يمٞمٗمٞمة هذا اُحت  سمؾ هل , ومٝمل ختتٚمػ قمـ يماومَّة اًمتَِّمٌٞمٝمات اًمتل ىمدَّ

َُّ ذاؿ اًمذن هق لطمدك قمامل سمٙمٍؾ رء, يمٍؾ شمٕمٌػم ليمٍؾ لصػشمٗمقؾ  د اُسمـ ش لًمٞمس أطمد ُمـ اًمٙمائٜمات يٕمرؽ طم٘مٞم٘متٝما إ ًُّ )شمٕماًمٞمؿ ذم دم

د سمذاشمف ضمًدك اخلاٍص سماًمٙمٞمٗمٞمة اًمتل هق لطمدك يٕمٚمٛمٝما(- »PG 75, 1375 – 1378 Aاًمقطمٞمد-   [ش-إقَّ اًمٙمٚمٛمة اعمًحٞمل لطمَّ
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o :د ًُّ  هماية اًمتَّج

د لاعمٞمَلد ذم شمٕماًمٌٞمؿ آسماء اًمٙمٜمٞمًةًرهٌاق دير اّنٌا ُم٘مار:  ًُّ د اإلٟمًاق ُمع وم٢مقَّ اعمًٞمح يمام ىمٚمٜما ] -21صؼ ,, دار جمٚمَّة ًُمرىمس اًمتَّج ىمد لطمَّ

سمتف اخلاصَّ  سمحٍؼ --- وم٘مد يماق ُئ٘ماه أقَّ اًمقؾمٞمط سملم اهلل لاًمٜماس,  اهلل فليً  قاومؼ سمٞمٜمٝمام,ًمٗمة لاًمتَّ ٕمٞمد اًّ , يً ة ُمع يمؾ ُمٜمٝمامىمرا ٟمًاق إمم اإل ٘مد 

: 3اهلرـم٘مات )ودٍ - يمة ُمع اهللٕمٞمد ًمٚمجٛمٞمع اًمنمَّ ًمٙمل يً  ,تازاه ذم مجٞمع اّقمامر--- وم٢مٟمَّف ُمـ أضمؾ ذًمؽ ىمد ضماء جًم  لًئمٝمر اهلل ًمإلٟمًاق, اهلل

18 :7)] 

د لاعمٞمَلد ذم شمٕماًمٌٞمؿ آسماء اًمٙمٜمٞمًةًرهٌاق دير اّنٌا ُم٘مار:  ًُّ ًُّ ومٖماية اًمتَّ ] -21صؼ ,, دار جمٚمَّة ًُمرىمس اًمتَّج يمة سملم ٝمائٞمة هل إقمادة اًمنمَّ د اًمٜم  ج

ًَّ  ,لٌٜم  إقَّ اًمٌٕمض ُ ي٘مٌٚمقق قمٓمٞمة اًمتَّ » مل يٗمٝمٛمف اهلراـم٘مة: ُما , لهذا هقاهلل لاًمٌنمية - د يمٚمٛمة اهلللحيت٘مرلق اعمٞمَلد اًمٌتقزم اًمذن سمف دم

ًَّ ليّمػملق همػم ؿمايمريـ ًمٙمٚمٛم ,ؿ سمذًمؽ يًٚمٌقق اإلٟمًاق ُمـ اُرشم٘ماء ٟمحق اهلللهً  وم٢مٟمَّف هلذك اًمٖماية ىمد صار د ُمـ أضمٚمٝمؿ- ة اهلل اًمذن دم

 )ودٍ  ش-ل ومٞمّمػم اسمٜماه هللٌٜم  لي٘مٌؾ اًمتَّ  ,اإلٟمًاق سماًمٙمٚمٛمة( طمرومٞماه يٛمتزج) دحٌ ًمٙمل يتَّ لصار اسمـ اهلل اسمٜماه ًمإلٟمًاق:  ,يمٚمٛمة اهلل إٟمًاٟماه 

 [-(3, 1:19:3اهلراـم٘مة 

د لاعمٞمَلد ذم ًرهٌاق دير اّنٌا ُم٘مار:  ًُّ اًمذيـ ُ  ,ومٌاـمؾ هق شمٕمٚمٞمؿ اإلسمٞمقٟمٞملم»]- 22صؼ ,, دار جمٚمَّة ًُمرىمس شمٕماًمٌٞمؿ آسماء اًمٙمٜمٞمًةاًمتَّج

ًَّ --- وم٢مقَّ ه١مُء اهلراـم٘مة  اد اهلل سماًمٌنميةي٘مٌٚمقق ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ سماإليامق احت   ًَّ  ,امئليرومْمقق ُمزيج اخلٛمر اًم  ,ٙمقق وم٘مط سماحاء اًمٕماعملليتٛم

يس لُما ي٘مقًمف إيريٜمٞمئقس قمـ اإلسمٞمقٟمٞملم, ي٘مقًمف اًم٘مد   -( 3:1:5اهلرـم٘مات  )ودٍ  ش-ًمٞمٛمتزج هبؿ( اًمذن ضماء) ريدلق أق ي٘مٌٚمقا اإلهللُ يً 

ًَّ أثٜماؾمٞمقس قمـ اِ لقمدف ومٝمٛمٝمؿ ًمٚمٖماية اًمتل ُمـ أضمٚمٝما  ,ة دمالهبؿ ُمع اعمًٞمحلهق ىمٚمَّ  ,ذم وَلهلؿ ٌب اخلٗمٍل ريقؾمٞملم- ومٝمق يٙمِمػ اًم

 ًَّ ه ًمٚمٙمٚمٛمة ,لإمم اّبد , اًمٜماس ومٞمام سمٕمدّمػم  ًمٙمل يً ( اعمًٞمح) اءًم٘مد ضم» د, لقمدف شمٗماقمٚمٝمؿ اًمداظمكم هبذك اًمٖماية:دم - ًمق يماق هٞمٙمَله ـماهرا

ًَّ لأدريمقا اًمٖماية اًمتل ُمـ أضمٚمٝما شم٠مؾمَّ  ,أقمداء اعمًٞمح ىمد ومٝمٛمقا ذًمؽ ا ُمرؾماة هلؿ, حا اٟمٙمنت ًت اًمٙمٜمٞمًة, لمت ٙمقا هبذك اًمٖماية يم٠مهنَّ

 ًَّ  [-(58:3ريقؾمٞملم اِ )ودٍ  شٗمٞمٜمة ُمـ ضمٝمة اإليامق !هبؿ اًم

د لاعمٞمَلد ذم شمٕماًمٌٞمؿ آسماء اًمٙمٜمٞمًةًرهٌاق دير اّنٌا ُم٘مار:  ًُّ ,298) ؾمقزمٍ يس أثٜماؾمٞمقس اًمرَّ اًم٘مد  ]- 24, 23صؼ ,, دار جمٚمَّة ًُمرىمس اًمتَّج

 ,ُهقت اعمًٞمحديد قمغم يمٞمز اًمِمَّ سماًمؽمَّ  ,س اًمٙمٌػميًاق أثٜماؾمٞمقس ليمػمًمُّ قص اًم٘مد  ًّم لقمغم اخلً  ,ز آسماء يمٜمٞمًة اإلؾمٙمٜمدريةيتٛمٞمَّ  (:373

ٌَّ » :اد اًمٌنمية ُمع اهلل ُمـ ظمَلًمفلقمغم احت    (-59:2ريقؾمٞملم اِ )ودٍ ش ؾ اًمَلهقت !اًمٙمٚمٛمة صار ضمًداه ًمٙمل جيٕمؾ اإلٟمًاق ىمادراه أق يت٘م

(ο Λογορ ζαπξ εγενεηο ινα ηον ανθπωπον δεκηικον θεοηηηορ ποιηζη  اَريمس إجيٞمٜمٞمتق ٌهٞمٜما ًهق ًًمقضًمقس ؾمي

ـَ أنَثًرلسًمقق  ة لًلًمٌ دٟما ُمع اهلل ذم ؿمخّمفقطم  ًمٙمل يً ًم٘مد صار إٟمًاٟماه » ٌديَٙمتٌٞمًٙمقق صمٞم١ملشمٞمتقس سًمقٍيئٞمز(-شًم  ,ُمـ قمذراء دي , لظمرج ُمـ اُمرأ

ـ إمم ٟمٗمًف ضمٜمًٜما اًمٍْم ًمٙمل حًي   ش-(4:1سمط 2قسمالن )سمٓمرس اًمٓمُّ  بي تي يمام يمي  ,ٌٞمٕمة اإلهلٞمةيماء ًمٚمٓمَّ ؾماه لًذ ٘مدَّ ٟما سماًمتازم ضمٜمًاه ُمً ّمػم  ليً , اـق 

ٚمتحامه ٌٞمٕمة ُمً  ُمـ هق إٟمًاق سمحًب اًمٓمَّ ّمػم  ًمٙمل يً  ,ادومألضمؾ هذا ىمد صار اُحت  »- (1077:26, ب-ج 4ش: إمم أدًمٗمٞمقس» 60ؾماًمة )اًمر  

 ٚمًت يمام ىمً  –ًم٘مد ضماء إذاه »- (296:26, ب-ج 70:2ريقؾمٞملم اِ )ودٍ  ش-ادك سماهلل ُمْمٛمقٟماه ػم سمذًمؽ ظمَلصف لاحت  ٌّم ومٞمي , سمٓمٌٞمٕمة اًمَلهقت

 !ش  اًمٜماس ومٞمام سمٕمد لإمم اّبد هٞمٙمَله همػم وماؾمد ًمٚمٙمٚمٛمةّمػم  لًمٙمل يً ---  ومٞمجٕمؾ اجلًد ومائ٘ماه ًمألمل لهمػم ُمائت ,ؿ سماجلًدًمٙمل يت٠مخَّ  –ؾماسم٘ماه 



ٞمَّةً 
ًٌ ًَرصًمقًذيَم َّ ٞمٌحٞمًَّة ا

ًٌ ائًد اعَمي ٘مي  [44----- ] اجلزء اّلـ – اًَمٕمي

www.alta3b.wordpress.com 

, ب-ج 22:3ريقؾمٞملم اِ )ودٍ  !ش وم٘مد صار اًمٙمٚمٛمة ومٞمٜما ُمـ طمٞمث أنَّف ىمد ًمٌس ضمًدٟما»- (445:26, ب-ج 58:3ريقؾمٞملم اِ )ودٍ 

- سدً لح اًم٘مً ِماريمة اًمرُّ سمٛمً  ,د سماهللحٌ ومٜمًتٓمٞمع ٟمحـ أق ٟمتَّ  ,ف هذا اجلًد ُمـ أضمؾ اجلٛمٞمع٘مد  اًمٙمٚمٛمة ضمًداه ًمٙمل يً ًم٘مد صار »- (368:26

 [(448:25, ب-ج 4وماع قمـ ىماٟمقق ٟمٞم٘مٞمة )اًمد   ش -إُ سم٠مق يٚمٌس هق ضمًدٟما اعمخٚمقؾ ,ٙمٜماه أق ٟمٜماـ ذًمؽ سمقؾمٞمٚمة أظمرمومٚمؿ يٙمـ ًُم 

د ًرهٌاق دير اّنٌا ُم٘مار:  ًُّ يمام ذطمٜما  ,حا ارشمدم اًمٙمٚمٛمة ضمًداه »] -25صؼ ,, دار جمٚمَّة ًُمرىمس لاعمٞمَلد ذم شمٕماًمٌٞمؿ آسماء اًمٙمٜمٞمًةاًمتَّج

راه ذًمؽ ُمٌ  لاعمقت ٟمٗمًف اٟمتٗمك --- لهذا هق ُما يمتٌف  ,ديئة ىمد اؾمت١مصٚمت, ومجٛمٞمع ُمٞمقـ اجلًد اًمرَّ ة اًمٙمائـ ومٞمفأظمذ متاُماه ؾًمؿَّ احلٞمَّ  –را

رٟما مجٞمٕماه حترَّ  ,ص اجلًد ُمـ هذك اُّمقر(, ومٚمامَّ ختٚمَّ 8:3يق 1يقطمٜما )اًمرؾمقـ(: "ّضمؾ هذا ًأفمٝمر اسمـ اهلل ًمٙمل يٜم٘مض أقمامـ إسمٚمٞمس" )

سمتٜما اجلًدية ُمٕمف ,حديـ سماًمٙمٚمٛمةتَّ ٟما ُمً لٌس  ـ ُمّمػم ,ادٟما سمف يم٢مهللهٙمذا سماحت  - سمًٌب ىمرا ٟما ُمـ اًمٌ٘ماء قمغم اّرض إمم اُٟمٓمَلؾ ُمٕمف ىمد حتقَّ

 [-(293:26, ب-ج 69:2ريقؾمٞملم اِ )ودٍ  (ش3:14)يقطمٜما  طمٞمث يٙمقق هق سمحًب ىمقًمف

د لاعمٞمَلد ذم شمٕماًمٌٞمؿ آسماء اًمٙمٜمٞمًةًرهٌاق دير اّنٌا ُم٘مار:  ًُّ  ,ذ ًمٜمٗمًف ضمًداه سمنمياه خمٚمقىماه ومٝمٙمذا اختَّ »]- 26صؼ ,, دار جمٚمَّة ًُمرىمس اًمتَّج

دك ُمع اهلل ذم ٟمٗمًفليً , دك سمّمٗمتف هق ظماًم٘مفد  ًمٙمل جًي  , 70:2ريقؾمٞملم اِ )ودٍ  !ش لهٙمذا ي٘مقدٟما مجٞمٕماه ذم إصمرك إمم ُمٚمٙمقت اًمًٛمقات, قطم 

ُمع أنَّف هق احاٟمح اجلٛمٞمع اعمٞمَلد ًمٙمل يقضمدلا سمف !  ,ىمٞمؾ إٟمَّف هق ٟمٗمًف اعمقًمقد ,ضمًدك ُمـ ُمريؿ لاًمدة اإلهل دي حَّا ًلًمٌ »- (296:26ب-ج 

ـ إمم ٟمٗمًف ُمٞمَلدٟما ٟمحـذًمؽ ًمٙمل حًي ليماق  يـ سماًمٙمٚمٛمة دٌ حٌ تَّ ٟما ُمً سمؾ ىمد ٌس , ابراب ُمزُمٕملم أق ٟمٕمقد إمم اًمؽمُّ د شمً رَّ ومٚمؿ ٟمٕمد سمٕمد جًم : ق 

 ًَّ  [( 393:26, ب-ج 33:3ريقؾمٞملم اِ )ودٍ  شاًمذن ؾمػمومٕمٜما ُمٕمف طمتك إمم اًمًامء ! ,املناًم

د لاعمٞمَلد ذم ًرهٌاق دير اّنٌا ُم٘مار:  ًُّ : ف( 367ح قماف اًم٘مديس هٞمَلرن )شمٜمٞمَّ ]- 27, 26صؼ ,, دار جمٚمَّة ًُمرىمس شمٕماًمٌٞمؿ آسماء اًمٙمٜمٞمًةاًمتَّج

شمٞمٞمفرها أجْماه ُمـ سمٕمدك اًم٘مد  ٙمر  يً  ,يس أثٜماؾمٞمقسٟمٗمس اعمٕماين اًم٘مقية اًمتل لضمدٟماها قمٜمد اًم٘مد   اًمذن يدقمقك  ,يس هٞمَلرن أؾم٘مػ سمقا

يم٢مٟمًاق ُمـ  دي إقَّ اسمـ اهلل ىمد ًلًمٌ » لسمٛمٌادئف اًمَلهقشمٞمة: ,يس أثٜماؾمٞمقسسمرلح اًم٘مد  رك ة شم٠مثُّ , لذًمؽ سمًٌب ؿمدَّ شأثٜماؾمٞمقس اًمٖمرب» اًمٌٕمض

 ,وم٘مد صار يمٚمٛمة اهلل ضمًداه »- (5:9)ذم اًمثاًمقث  ش-سماًمَلهقت( اداُحت  ) ًمٙمل يرومع اًمٌنمية ذم ؿمخّمف طمتك إمم ,ُماقاًمٕمذراء ذم ُمؾء اًمزَّ 

ً  ًمٙمل يًتٓمٞمع يمؾ ضمًد سمقاؾمٓمة هذا اًمٙمٚمٛمة اعمً  )اسمـ( اهلل إذاه  دي وم٘مد ًلًمٌ » -(11:1)ذم اًمثاًمقث  ش-اد سماهلل اًمٙمٚمٛمةشم٘مل إمم اُحت  د أق يرتج

ًُّ ومٝمذك هل اًمٖماية اًمٜم  - (7:9)ذم اًمثاًمقث  ش! ُمـ أضمؾ أق ي٠مظمذٟما ذم ٟمٗمًف إمم داظمؾ اهلل أق ي٠مظمذٟما ذم ٟمٗمًف »د اُسمـ اًمقطمٞمد: ٝمائٞمة ُمـ دم

 [-!ش إمم داظمؾ اهلل

د لاعمٞمَلد ذم شمٕماًمٌٞمؿ آسماء اًمٙمٜمٞمًةًرهٌاق دير اّنٌا ُم٘مار:  ًُّ زن ٜمَ زيي اًمٜم   إهمريٖمقريقسيًاق: اًم٘مد  ]- 28, 27صؼ ,, دار جمٚمَّة ًُمرىمس اًمتَّج

 هذا هق ُمٖمزم اًمن  » ٖمرم- ي٘مقـ ألهلام:لمها ُمـ آسماء يمٌادليمٞمة سمآؾمٞما اًمّمُّ  (:330,400 )ٞمٌز همريٖمقريقس اًمٜم  إل (328,389)

ً  اهلل اعمً  ٍه اّقمٔمؿ احلاصؾ ُمـ أضمٚمٜما,   ,, ذم ذاؿ اًمذن طمؾَّ ومٞمٜما سماًمٙمامـًم٘مد ضماء ًمٙمل جيٕمٚمٜما مجٞمٕماه لاطمداه ذم اعمًٞمح---  د ُمـ أضمٚمٜماتج

ة دَّ زن جيٛمع ومٞمف قمٌ ٜمَ زيي همريٖمقريقس اًمٜم  إيس َلطمظ ذم هذا اًم٘مقـ أقَّ اًم٘مد  ٟمً  -(785:35, ب-ج 23:7)قمٔمة  ش-ٕمٓمٞمٜما يمؾ اًمذن ًمفًمٙمل يً 

 ُمٍ 
ًٍ  ا لضمدٟماك قمٜمد اِسماءُمٕماقى ًُّ اًم لهل إقمٓماؤك , لهل طمٚمقًمف ومٞمٜماٝما ذم اعمًٞمح, ٚمٍ د اًمٙمٚمٛمة هق أق شمٜمجٛمع اًمٌنمية يمً اسم٘ملم ًمف: ومٖماية دم

ك قر حٍ هً ذم هناية اًمدُّ »  ومٞم٘مقـ:ٞمٌز همريٖمقريقس اًمٜم  إيس ا اًم٘مد  أُمٍ  (-لهق أظمذ اًمذن ًمٜما لأقمٓماٟما اًمذن ًمف) اًمذن ًمف ٍؾ اٟما يمً إيٍ  ٟما طمدَّ ا سمٚمغ ذُّ
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د ٟمٗمًف( اعمًٞمحضماء ) ,اّقمٔمؿ اّقمْماء  ٍؾ لاء إمم يمً ؾ اًمدَّ قٌص ليم٠منَّف سمذًمؽ أراد أق يً  ,سمٓمٌٕمٜما اًمٌنمن اًمٕمٚمٞمؾ( ُمزج ٟمٗمًف)طمرومٞماه :  للطمَّ

(- 20:14)يق  : "أنتؿ ذمَّ لأنا ومٞمٙمؿ", لذح ذًمؽ ًمتَلُمٞمذك ىمائَله سمؾ صار هق ٟمٗمًف إٟمًاٟماه  ,ة- وم٘مد اطمتقم اإلٟمًاق ذم ٟمٗمًفاعمريض

 ودٍ ) ش--- لًمذًمؽ ىمد ضمذب اإلٟمًاق اًمقوٞمع إمم ومقؾ ,كٌمٍ وم٢مٟمَّف هق اًمٕمي  -ا سمف هقرومع اإلٟمًاق إمم ُما يماق ظماصًّ اد ىمد ومٌٝمذا اُحت  

 [-(1252:45, ب-ج 53: أبقًمٞمٜماريقس

د لاعمٞمَلد ذم شمٕماًمٌٞمؿ آسماء اًمٙمٜمٞمًةًرهٌاق دير اّنٌا ُم٘مار:  ًُّ ,376) س اًمٙمٌػميس يمػمًمُّ اًم٘مد  ]- 28,30صؼ ,, دار جمٚمَّة ًُمرىمس اًمتَّج

ا اًمتَّ شيـقد اًمد  قمٛمً »٘مٚمٞمد اًم٘مٌٓمل ليدقمقك اًمتَّ  :(444  ζθπαγιρ  ηων  παηεπων) شظماشمؿ اِسماء»٘مٚمٞمد اًمٞمقٟماين ومٞمدقمقك , لأُمَّ

ًٍ  ؾمٗمراضمس شمقق سماشمػملق(, ٘مف لأبرزك ذم صقرة ألوح  ,اسم٘مقق ًمفلذًمؽ سمًٌب أنَّف مجع ذم شمٕمٚمٞمٛمف يمؾ ُما ىماًمف اًم ًَّ , يمام لأيمثر شمٙماُمَله لٟم

د سماهللًمٙمل يً  ,ِماهباه ًمٜما, ضماقمَله ٟمٗمًف ُمً ًم٘مد صار ضمًداه » اّىمقاـ اًمتاًمٞمة:ؾمٜمرم ذم  ٜمٗمّمَله ٌٞمٕمة ُمً ُما يماق سمحًب اًمٓمَّ  ,سمقاؾمٓمة ٟمٗمًف ,قطم 

د ليً ًمٙمل يً ًم٘مد صار اُسمـ اًمقطمٞمد اًمذن ُمـ ضمقهر اِب ضمًداه --- »- (429:73, ب-ج 46:4)شمٗمًػم يق  ش-ضمداه قمٜمف ػ ١مًم  قطم 

لذًمؽ ٙمٜماه أق شمٜمجٛمع )ي٘مّمد اًمَلهقت لاًمٜماؾمقت(, , لاًمتل مل يٙمـ ًُم تخاًمٗمة سمحًب ـمٌٕمٝما اخلاٍص اّؿمٞماء اعمً  سملم ,ذم ٟمٗمًف ,سمٓمري٘مة ُما

)  ش-لح لاحتادٟما سماهلل احلاصؾ ذم اعمًٞمح ىمد صار سمداية للؾمٞمٚمة ُؿمؽمايمٜما ذم اًمرُّ إذاه وماًمن  ---  ٌٞمٕمة اإلهلٞمةًمٙمل جيٕمؾ اإلٟمًاق ذيٙماه ًمٚمٓمَّ 

ج سمحٙمٛمةى ُطمٔمقا أرضمقيمؿ يمٞمػ أقَّ اإلٟمجٞمكم )يقطمٜما( اًمَلهقيت يً »- (557:74ب-ج , 21ل 20:17شمٗمًػم يق  ـمٌٞمٕمة اًمٌنم  ٍؾ يمً  تق 

ًُّ  - سمحًب اقمت٘مادن -سم٘مقًمف إقَّ اًمٙمٚمٛمة ىمد "طمؾَّ ومٞمٜما"- ومٝمق ي٘مّمد سمذًمؽ  إُ ًمٙمل  ,ة هماية أظمرمد اًمٙمٚمٛمة مل حيدث ّج  أق ي٘مقـ إقَّ دم

ًُّ  ش-لٌٜم  ُمٜمف همٜمك اًمتَّ  ومٜمًتٛمدٍ  ,سدً ًم٘مً الح اًمرُّ  ٟمٖمتٜمل ٟمحـ أجْماه سمنميمة اًمٙمٚمٛمة سمقاؾمٓمة سمحًب  دي ًم٘مد ًلًمٌ » -(27: د اًمقطمٞمد)شمٕماًمٞمؿ ذم دم

- (909:72, ب-ج 19:22)شمٗمًػم ًمقىما ش ! اد ُ ي٘مٌؾ اُومؽماؾًمٙمل يٖمرس ٟمٗمًف ومٞمٜما سماحت   ,آظمذاه ُمٜمٝما ضمًدك اخلاٍص  ,اجلًد ُمـ اُمرأة

ومَل  ,سدً لح اًم٘مً ًمٙمل ٟمًتٓمٞمع ٟمحـ أجْماه أق ٟمٖمتٜمل سماًمقُدة اًمتل ُمـ اهلل سماًمرُّ  ,اجلًد وم٘مد صار يمٚمٛمة اهلل اِب ُمقًمقداه ُمٕمٜما سمحًب»

ب-ج , 2:3ٟمًٓمقر  )ودٍ  ش! ٕمٛمةدقمك ألُداه هلل سماًمٜم  ومٜمً  ,ٌٞمٕمةـ سماحلرن إمم ُما هق ومقؾ اًمٓمَّ سمؾ ٟمتحقَّ  ,ًٟمدقمك سمٕمد ألُداه ًمٚمجًد

أقَّ  حٞمح, وم٘مد ؾمٛمٕمًت لُ شمدع ىمٚمٌؽ حيٞمد قمـ ىماٟمقق احل٘مائؼ اإلهلٞمة اًمّمَّ  اًمٕمٔمٞمؿ لاًمٕمٛمٞمؼ, وماىمٌؾ إذاه ُمٜمل هذا اًمن  »- (125:76

ًٛمح سمذًمؽ لقمغم ىمدر ُما يً , ًتٓماع ًمٓمٌٞمٕمتٜماسم٘مدر ُما أقَّ هذا ُمً , ًمٙمل ٟمّمػم ٟمحـ أجْماه قمغم ُمثاًمف ,اًمٙمٚمٛمة اسمـ اهلل اًمقطمٞمد ىمد صار ُمثٚمٜما

, لًمٌس صقرة اًمٕمٌد ُمع ٌٞمٕمةة ُما هق لوٞمع سمحًب اًمٓمَّ رومٕمتف اخلاصَّ ًمٙمل يرومع إمم - وم٘مد لوع ٟمٗمًف ٕمٛمةلطمل سمقاؾمٓمة اًمٜم  دمديدٟما اًمرُّ 

أن  ,- وم٘مد صار ُمثٚمٜمال قمغم ُمثاًمف هقٌٜم  ٌٞمٕمة يرشم٘مل إمم جمد اًمتَّ ًمٙمل جيٕمؾ اًمذن هق قمٌد سماًمٓمَّ  ,ب لهق اُسمـٌٞمٕمة هق اًمرَّ يمقٟمف سمحًب اًمٓمَّ 

, 17:2)شمٗمًػم يقطمٜما  ش! لأقمٓماٟما ُما هق ًمف ,ة ُماهق ًمٜماٜمٗمًف ظماصَّ لىمد أظمذ ًم, أن آخٝمة لأبٜماءه  ,ًمٙمل ٟمّمػم ٟمحـ أجْماه قمغم ُمثاًمف ,إٟمًاٟماه 

 [-(700:74ب-ج 

د لاعمٞمَلد ذم شمٕماًمٌٞمؿ آسماء اًمٙمٜمٞمًةًرهٌاق دير اّنٌا ُم٘مار:  ًُّ ًُّ اًمتَّ  اعمٞمَلد لٍه ]- 36صؼ ,, دار جمٚمَّة ًُمرىمس اًمتَّج لُ ي٘متٍم  د ذم طمٞماشمٜما:ج

ًُّ اًمتَّ  لق لينمطمقق ُما اٟمتٗمٕمت سمف اًمٌنمية ُمـ لراء ٍه ٌنم  ٝمؿ يً ؾ ذم أطمداث اعمٞمَلد, ًمٙمٜمَّ ٠مُمُّ شمٕمٚمٞمؿ اِسماء قمـ اعمٞمَلد اًمٌتقزم طمدلد اًمتٍ  د ج

ًُّ اًمتَّ  س اًمٙمٌػم يرم ذم ٍه يس يمػمًمُّ اخلَليص- وماًم٘مد   يًقع »ليماٟمت يمٚمامت سمقًمس اًمرؾمقـ ّهؾ يمقرٟمثقس أقَّ ش- ٌادًمةُمً »د يم٠منَّف ج

أظمذ » ش:أظمذ اًمذن ًمٜما لأقمٓماٟما اًمذن ًمف»س -- وماُسمـ يس يمػمًمُّ ٌاه ًمٚم٘مد  ٌَّ صارت ُمقوققماه حًم  ,شاعمًٞمح اومت٘مر لهق اًمٖمٜمل ًمٙمل يٖمٜمٞمٜما سمٗم٘مرك
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حَّا صار هق قمغم ُما ٟمحـ , ٟما ٟمحـ قمغم ُما هق قمٚمٞمفًم٘مد ٌس »- (1268:75)اعمًٞمح لاطمد, ب-ج  ش-ٜمٕمؿ قمٚمٞمٜما سمام ًمفؿمٙمؾ اًمٕمٌد ًمٙمل يً 

 [-(36:24)قمغم إٟمجٞمؾ ُمت  ش-قمٚمٞمف

د لاعمٞمَلد ذم شمٕماًمٌٞمؿ آسماء اًمٙمٜمٞمًةًرهٌاق دير اّنٌا ُم٘مار:  ًُّ ومٙمٚمٛمة اهلل رومٕمٜما إمم يمؾ هذك ]- 38, 37صؼ ,, دار جمٚمَّة ًُمرىمس اًمتَّج

ومٜما سمٙمراُمة هذك اّظمقية اإلهلٞمة, سدً لح اًم٘مً يماء ـمٌٞمٕمتف اإلهلٞمة سماًمرُّ اُُمتٞمازات سمجٕمٚمٜما ًذ   يمام أقَّ يمٚمٛمة اهلل يًٙمـ ومٞمٝما» :لهٙمذا ذَّ

ٟما ُمً , إذ صار ومٞمٜما اُسمـ ٟمٗمًف, ةقَّ ٞمٜما إمم يمراُمة اًمٌٜمً ومٜمحـ شمرىمَّ لح, سماًمرُّ  دَّ تٙماومئة , ليمٜمتٞمجة هلذا ٟم٘مقـ سمث٘مة ُمً ِماهبلم ًمف سمنميمة رلطمفاًمذن قمي

 [-(]ًمؼ يمػمًمُّس اإلؾمٙمٜمدرن[ 22قز ٜمً )اًمٙمً  ش-ُمع صم٘مة اُسمـ: "يا أبَّا, اِب"

د اإلهلل ذم اّب ُمتَّك اعمًٙملم:  ًُّ يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػماًمتَّج يس أنٌا ُم٘مار شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مد  د اإلهلل ىمد إذق, ]- 45صؼؼ ,, دير اًم٘مد  ًُّ هماية اًمتَّج

ٌُمؾء » وماجلًد اإلهلل اعمًٕمؼمَّ قمٜمف سمؼ(, 23:  1)أؽ ش ٌُمؾء اًمذن يٛمأل اًمًٙمٍؾ » طمٞمٜمام صار اًمًٙمٍؾ ذم اعمًٞمح, سمٚمٖمت ذرلهتا يقف اخلٛمًلم

د اعمًٞمح سماًمٙمٜمٞمًة ومايمتًٌت اًمٙمٜمٞمًة يمٍؾ ُما ًمٚمٛمًٞمحش- ُمٚمقئلم ومٞمف» ٛمًلمٌسٟما ًُمٜمذ يقف اخلش, اًمَلهقت ضمًدياه  , ًم٘مد صار ًم٘مد احتَّ

د اًمٙمٜمٞمًة ذم اًمٕمٍٚمٞمة- ؾ ذم اًمٕمٍٚمٞمة ُما سمدئ سمف ذم سمٞمت حلؿ- ًم٘مد ًلًمٌدي اعمًٞمح ذم سمٞمت حلؿ, ًمًتقًمي  [ليمٛمَّ

س اًمٙمتاب: ومٚمقرومًٙمل ضمقرج اّب يس ي٘مقـ]- 46صؼ , اًمٜمُّقر ُمٜمِمقرات, (أرصمقذيمًٞمة ٟمٔمر لضمٝمة) لاًمتَّ٘مٚمٞمد لاًمٙمٜمٞمًة اعمً٘مدَّ  اًم٘مد 

 اإلٟمًاين اًمقضمقد ُمٕمٜمك, اإلٟمًاق , اإلهل, اعمًٞمح ذم ًيٕمٚمـ مل ّنَّف, شهلل اسمٜماه  اإلٟمًاق يّمػم ًمٙمل, ًمإلٟمًاق اسمٜماه  اهلل اسمـ صار»: إيريٜمالس

دت يمامهلا اإلٟمًاٟمٞمة اًمٓمٌَّٞمٕمة سمٚمٖمت ومٗمٞمف- همايتف سمٚمغ إٟمَّف سمؾ, لطمًب , هدومف إمم لصؾ اإلٟمًاين لاعمّمػم- لظمٚم٘مٝما سمٜماؤها لًأقمٞمد لدمدَّ

 [-اًمرؾمقـ سمقًمس شمٕمٌػم طمدٍ  قمغم شاهلل ذم اعمًٞمح ُمع ًُمًتؽمة» اإلٟمًاٟمٞمة احلٞماة لصارت

o  ُمٞمَلد اعمًٞمح♠: 

د لاعمٞمَلد ذم شمٕماًمٌٞمؿ آسماء اًمٙمٜمٞمًةًرهٌاق دير اّنٌا ُم٘مار:  ًُّ يس أنٌا ُم٘مار قمـ ًمٚم٘مد  ُمـ قمٔمة ] -14, 13صؼ ,, دار جمٚمَّة ًُمرىمس اًمتَّج

اًمٞمقف اٟمٗمتح  لسملم اهلل لاإلٟمًاق- ,ٚمح سملم اًمَلهقت لاًمٜماؾمقتاًمّمُّ  اًمٞمقف شمؿٍ  -ب اًمذن هق طمٞماة لظمَلص يمؾ سمنماًمٞمقف ًلًمد اًمرَّ : اعمٞمَلد

ٕمد قمـ اهلل, لمل سماًمًٌ  ,امفٌٞمٕمة اًمٌنمية اًمتل يماٟمت ىمد ُماشمت سماًمتَّ وماًمٓمَّ  ٗمس اًمٌنمية-ريؼ ًمإلٟمًاق ٟمحق اهلل, لـمريؼ اهلل اٟمٗمتح ٟمحق اًمٜمَّ اًمٓمَّ 

ًَّ اًمٞمقف ىمٌٚمت اًمزَّ شمٕمد شم٠ميت سمثامر سمٕمد, لٟمٗمًٜما اًمتل صارت ياسمًة لىمٗمرة,  د سمف حٌ آدف لطمدك, لًمق مل شمتَّ  ًم٘مد فمؾَّ  -لحاملن ًمتثٛمر صمامر اًمرُّ رع اًم

ة اًمتل ضًمٌٚمت ُمٜمف حا أنتجت ٟمً  -لحثٛمر صمامر اًمرُّ ة ُمٕمف ُ شمًتٓمٞمع أق شمً د سماعمًٞمح لشمدظمؾ ذم ذيمحٌ إق مل شمتَّ ٗمس أجْماه, - لهٙمذا اًمٜمَّ َله اعمرأ

 [ٗمقس اعم١مُمٜمة ومتقًمد ُمٜمف ُمٞمَلداه رلطمٞماه هق اخلَلص-ذم يمؾ اًمٜمُّ  , لهق حيٍؾ رع اإلهلل هق اًمٙمٚمٛمة اًمذن طمؾَّ ذم سمٓمـ لاًمدة اإلهل ُمريؿوماًمزَّ 

د لاعمٞمَلد ذم شمٕماًمٌٞمؿ آسماء اًمٙمٜمٞمًةًرهٌاق دير اّنٌا ُم٘مار:  ًُّ  اًمٕمجٞمب ىمد أدهش طم٘ماه إقَّ هذا اًمن  ]- 33صؼ ,, دار جمٚمَّة ًُمرىمس اًمتَّج

ٗمٕمٛمٜمل ر هذا اعمٞمَلد ًمٙمؿ ؟ وم٢مقَّ هذك اًمٕمجٞمٌة شمً صق  ُماذا أىمقـ ! ليمٞمػ أً » تٕمجٌاه:ُمً  يس يقطمٜما ذهٌل اًمٗمؿٍ يًلم مجٞمٕماه, ومٞم٘مقـ اًم٘مد  اًم٘مد  

ًَّ - ىمديؿ اّجاف ىمد صار ـمٗمَله هش- سماًمدَّ  اًمذن هق , ٛمٙمـ اإلطماـمة سمفلاًمذن ُ يً - زلداِق يرىمد ذم ُمٌ , كٌمٍ املن اًمٕمي اجلاًمس قمغم اًمٕمرش اًم

َـّ -  سم٠مطمزُمة اّـمٗماـاسي اِق حًم  ,ٓماةاًمذن طمٓمؿ رسماـمات اخلً - خيْمع اِق ّجدن اًمٜماس, همػم اجلًدن, سمًٞمط سمَل شمريمٞمب ب اًمرَّ  لًمٙم

 [-(585:56)قمٔمة قمغم اعمٞمَلد, ب-ج  ش-٘مٞماؾماه ًمّمَلطمفُمٌ ػم ح٘مٌ لطماصؾ اًمتَّ , لاًمٕمار يٚمتحػ سماعمجد,  اًمٕمٞمب ذوماه ّمػم  طمٙمؿ سم٠مق يً 
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ًَّ ]- 22صؼ ,, دار ٟمقسمار ًمٚمٓمٌاقمة ُمائة ؾم١ماـ لضمقاب ذم اًمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞمة اّرصمقذيمًٞمةاّنٌا سمٞمِمقن:  د يمٚمٛمة اهلل ؟ اجلقاب: يمٞمػ دم

يًة ُمريؿ لح اًمً٘مًدس لُمـ اًمٕمذراء اًم٘مد  د ُمـ اًمرُّ ًَّ لح اإلٟمًاين لاجلًد ) اًمٓمٌَّٞمٕمة اًمٌنمية أل اًمٜماؾمقتلُمـ اًمٕمذراء أظمذ , ٟم٘مقـ إٟمَّف دم اًمرُّ

لح اًمً٘مًدس(, اإلٟمًاين ب اعًمحٞمل اخلاًمؼ, لاًمرُّ ق اجلٜملم ُمـ همػم زرع سمنم, اًمرَّ ؾمٝما لُمألها ٟمٕمٛمة- يمقَّ ر اًمًٞمدة اًمٕمذراء لىمدَّ ق , ـمٝمَّ صمٍؿ يمقَّ

ف, ومٝمق ىمد أظمذ اخلَليا ُمثَله ُمٜمٝما- قُمات اًمٓمٌَّٞمٕمة اًمٌنميةؿمٞمئاه ُمـ احادة أل ُمـ ًُم٘م( ُمـ ظمارضمٝما) دلق أق يّمٜمع, اجلٜملم ذم أطمِمائٝما , لاًمدَّ

ل اج لاًمٙماًمًٞمقف, ليمؾ ُما خًيٍص اًمٓمٌَّٞمٕمة اًمٌنمية ضمًداه لرلطماه, أظمذك ُمٜمٝما- أظمذ يًمٍؾ هذك اّؿمٞماء لصٜمع ُمٜمٝما اجلٜملم, ّنَّف سمدلق اًمزَّ

لح اًميماق ُ ًيٛمٙمـ أق ًيقضمد ضمٜملم سماًمٓمٌَّٞمٕمة اًمٌنمية-  ؾمٝما لُمألها ٟمٕمٛمةلّقَّ اًمرُّ ر اًمًٞمدة اًمٕمذراء لىمدَّ لّقَّ اًمٜماؾمقت اًمذن , ً٘مًدس ـمٝمَّ

لس لح اًمً٘مًدس اًمً٘مدُّ ق ذم سمٓمٜمٝما هق ُمـ اًمرُّ لح شمٙمقَّ ة اُسمـ اًمقطمٞمد لقمٛمؾ اًمرُّ ق سم٢مرادة اِب لُمنَّ , هلذا أجْماه وم٢مقَّ اًمٜماؾمقت اًمذن شمٙمقَّ

ق ُمـ اًمٕمذراء ضمًيماق سمَل ظمٓمٞمئةاًمً٘مًدس,  لس اعمقًمقد ُمٜمؽ ًيدقمل اسمـ »داه حًمٞمٞماه سمًرلح إٟمًاين: ًمذًمؽ ىماـ اعمَلؿ: , لّقَّ اهلل يمقَّ اًمً٘مدُّ

د, 35:  1)ًمق ش اهلل ًُّ ب اخلاًمؼ اعًمحٞمل: ومٌٕمٛمٚمف ذم ٍه اًمتَّج لح اًمً٘مًدس, ّنَّف هق اًمرَّ ق ُمـ (- لاخلًَلصة هل أقَّ اًمرُّ اؾمتٓماع أق ًيٙمق 

يًة ُمريؿ اًمٓمٌَّٞمٕمة اًمٌنمية اخلاصَّ  , لهذا ُما ىماًمف وم٘مد أظمذ ُمـ اًمٕمذراء ُما ًيريدك اًمٙمٚمٛمة ًمٞمتٌَّحد سمف- ة اًمتل يتٌَّحد هبا يمٚمٛمة اهللاًمٕمذراء اًم٘مد 

لح اًمً٘مًدس»اعمَلؿ ًمٞمقؾمػ ظمٓمٞمب ُمريؿ:   [(-20:  1)ُمت ش ّق اًمذن طًمٌٌؾي سمف ومٞمٝما هق ُمـ اًمرُّ

د اإلهللأؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد يمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ـمٗمؾ روٞمع ]- 225صؼ , لطمتٛمٞمة اًمتَّج

امئٞمة ًَّ ٌ حف اعمَلئٙمة لشمًًجد ًمف يمؾ اًمٓمَّٖمامت اًم ؾ ذم ُمزلد هق هق اهلل اعميًٝمقب اعميَرًهقب اًمذن شًمً ط سماخٌلري - يا هلذا اًمن  اًمذن يٗمقؾ ًُم٘مٛمَّ

ؿ اًمن  اًمٕمٔمٞمؿ- ٌهٍ اًمتَّ٘مقم لاخلَلص لاًمٜمَّجاة لاحلٞماة اّذهاق لاإلدراؿ- يا ًمٞمتؽ يا صاطمب اًمن  شمٙمِمػ ًمٜما لًمق ىمٚمٞمَله ىمٚمٞمَله قمـ ذا

ٕمٞمدة- ًَّ  [اّبدية اًم

o :اد اًمَلهقت سماًمٜماؾمقت  احت 

د اُسمـ اًمقطمٞمدإؾمحؼ إيٚمٞما ُمٜمًك:  ًُّ ش اًمذن ًمف ٟمٗمس اجلقهر اًمذن ًممب»إذا يماق شمٕمٌػم ]- 15صؼ ,, دير اًم٘مديًة دُمٞماٟمة دم

 ,دك اعمجٛمع اًمٙمٌػم ذم ٟم٘مٞمة, ىمد أضماب قمغم ؿًمًٙمقؿ لشمًاؤُت اِريقؾمٞملم اًمتل أثارلها ٌوٍد ُهقت اُسمـ , اًمذن أيمَّ

ٚمَّؿ اجلدـ اِريقد ًمٚم٘مرق اًمتازم ًمف شمًاؤُت ضمديدة قمـ ـمٌٞمٕمة اًمٕمَلىمة سملم اًمَلهقت لاًمٜماؾمقت ذم اعمًٞمح-  ومحٞمث أقَّ ٌصٞمٖمة وم٘مد ؾمي

لرة لمل ًيقضٌمدك أطمدو ,  خمٚمقؾٟم٘مٞمة ىمد أيمَّدت أقَّ اُسمـ همػم ً , وم٘مد يماق قمغم لأنَّف ُمع اِب ًمف ٟمٗمس اجلقهر اّززم اًمقاطمد اًمٙمائـ سماًميَّ

لا  ٕمػ لاّمل, لهمػم اعمًتٖمػم  , يمٞمػ أقَّ همػم اعمًٌتيدئاعم١مُمٜملم سم٢ميامق ٟم٘مٞمة أق ًيٗمن  لأق ي٘مٌؾ , أق ي٘مٌؾ اًمقُدة ُمـ اُمرأة, لهمػم اًم٘ماسمٌؾ ًمٚمْمَّ

ٕمػ لاّمل  [سمؾ لاعمقت أجْماه !, اًمْمَّ

د اُسمـ اًمقطمٞمدإؾمحؼ إيٚمٞما ُمٜمًك:  ًُّ لذم ىمٓمٕمة ًأظمرم ي٘مقـ )أثٜماؾمٞمقس ذم رؾماًمتف إمم أبٞمٙمتٞمتقس( ]- 33صؼ ,, دير اًم٘مديًة دُمٞماٟمة دم

ب اعمقًمقد ُمـ ُمريؿ, »سمٙمٍؾ ًلًوقح:  قا ومٞمام إذا يماق اًمرَّ َقق ُمًٞمحٞملم أق يِمٙمُّ ـ اهلل سمٞمٜمام هق اسمأل يمٞمػ يتجاه ألئلؽ اًمذيـ ًيدقمي

يًة ُمريؿ ؟, وم٢مٟمَّف ُمـ ٟمًؾ دالد ُمـ ضمٝمة اجلًد, سماجلقهر لاًمٓمٌَّٞمٕمة اًمذيـ دماهلا هٙمذا طمتك أل ُمـ ًهؿ إذاه ه١مُء  لُمـ ضمًد اًم٘مد 

ب لاعمًخٚم ص لاإلهل لاسمـ اِب, ي٘مقًمقا سم٠مقَّ اعمًٞمح اعمًت٠مخ ؿ سماجلًد لاعمّمٚمقب قا ُمًٞمحٞملم ًمٞمس هق اًمرَّ - أل يمٞمػ ًيريدلق أق ًيدقمي
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يس إٟمًاٟماه ( اًمٙمٚمٛمة) لمل ييٌٍمَ هق ٟمٗمًف, يمام يماق حيٍؾ قمغم أن لاطمد ُمـ اّنٌٞماء, ه١مُء اًمذيـ ي٘مقًمقق سم٠مقَّ اًمٙمٚمٛمة ىمد طمؾَّ قمغم إٟمًاقى ىمد 

اذك اجلًد ُمـ ُمريؿ ًهقر, لأقَّ يمٚمٛمة اهلل اعمقضمقد ىمٌؾ ُمريؿ, إقَّ اعمًٞمح هق ؿمخصو ( لي٘مقًمقق, )سماخت   هق, لهق اسمـ اِب ُمـ ىمٌؾ اًمدُّ

 [ش-؟!ؿمخصو آظمر

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ اد ]- 252صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج ًم٘مد شمٍؿ اُحت 

بهقذا أنا أُمة »ىمائٚمة:  لىميٌٌٚميت هل اًمٌِمارة, ذم اًمٚمَّحٔمة اًمتل سمنمَّ ومٞمٝما رئٞمس اعمَلئٙمة اجلٚمٞمؾ ضمؼمائٞمؾ اًمٕمذراء ُمريؿ (, 28: 1)ًمق  شاًمرَّ

لح اًمً٘مًدس اد, ومحؾَّ قمٚمٞمٝما اًمرُّ , ومٚمؿ متًٍر حلٔمة لاطمدة قمغم سمداية شمٙمقيـ اًمٜماؾمقت ليماق اًمَلهقت ًُمٜمٗمّمَله قمٜمف, ومٗمل هذك اًمٚمَّحٔمة سمدأ اُحت 

ق اجلٜملم د سمفلُ اٟمتٔمر طمتك لىمت اًمٕمٌ , لمل يٜمتٔمر طمتك ًلًمٌدي اًمٓم ٗمؾ ُمـ سمٓمـ اًمٕمذراء, لمل يٜمتٔمر اًمَلهقت طمتك شمٙمقَّ إقَّ اًمٜماؾمقت - امد صمٍؿ احتَّ

اد سماًمَلهقت ه وماحتاه أطمْماٟمف ُؾمت٘مٌاـ اًمٜماؾمقت ًُمٜمذ اًمٚمَّحٔمة اّلمم ًمتٙمقيٜمف ًمٙمٞمام يتٌَّحد سمف-ًلضٌمدي ذم اُحت   [, ليم٠مقَّ اًمَلهقت يماق ًُمٜمتٔمرا

د اإلهللأؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّ يمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ اد سملم ]- 255صؼ , ج اُحت 

اداه يماُمَله سمدلق اظمتَلط ُمثؾ اًمٓمٌَّٞمٕمتلم سمدلق اظمتَلط لُ اُمتزاج لُ شمٖمٞمػم:  دت اًمٓمٌَّٞمٕمة اًمَلهقشمٞمة ُمع اًمٓمٌَّٞمٕمة اًمٌنمية احت  ًم٘مد احتَّ

ا قائؾ, اظمتَلط اعمقاد ُمٕمه ًَّ ـ إمم ـمٌٞمٕمة سمنميةلسمدلق شمٖمٞمػم وماًمٓمٌَّٞمٕمة , لسمدلق اُمتزاج ُمثؾ اُمتزاج اًم لُ اًمٓمٌَّٞمٕمة , اًمَلهقشمٞمة مل شمتحقَّ

ًمت إمم ـمٌٞمٕمة ُهقشمٞمة - لمل شمًذب اًمٓمٌَّٞمٕمة اًمٌنمية ذم اًمَلهقت ُمثٚمام شمذلب ًٟم٘مٓمة اخلٍؾ ذم اعمًحٞمط لشمتَلؿمك يم٘مقـ ألـمٞمخا, اًمٌنمية حتقَّ

اد  ا سمٙمٍؾ ٌصٗماشمف لظمّمائّمف, لاًمٜماؾمقت , وماًمَلسمٌنٍ يٗمقؾ اإلدراؿإٟمَّام اطمتٗمٔمت يمٍؾ ـمٌٞمٕمة سمخّمائّمٝما طمتك سمٕمد اُحت  هقت فمٍؾ ُهقشمه

, سمٙمٍؾ ضمًدك ومٙمٍؾ إٟمًاق ُمٜمٍا شمتٌَّحد رلطمف سمجًدك, لأىمرب ُمثؾ هلذا ٟمْمٕمف أُماف أقمٞمٜمٜما هق ذم أنٗمًٜمافمٍؾ ٟماؾمقشمها سمٙمٍؾ ٌصٗماشمف لظمّمائّمف, 

ا لاجلً, ليمٍؾ ظمٚمٞمة ذم اجلًد هل ظمٚمٞمة طمٞمَّةلًمٞمس سمجزء ُمـ ضمًدك,  لح رلطمه الُمع ذًمؽ شمٔمٍؾ اًمرُّ ـ أل يتٖمػمَّ أطمدمها د ضمًده , لمل يتحقَّ

دة ُمثؾ اعمَلئٙمةًممظمر,  ا جًمرَّ ٟمات, وماإلٟمًاق ًمـ يّمػم رلطمه داه ُمثؾ احلٞمقا ا جًمرَّ  [-لًمـ يّمػم ضمًده

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ىماـ اًمٌاسما ]- 255صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ـ لُ شمٖمٞمػم لُ ومًاد , لأىمٜمقف لاطمد ُم١مًمَّػ ُمـ ضمقهريـ ىمد اضمتٛمٕما ذم لاطمدٟم١مُمـ سمٛمًٞمح لاطمد, »ٜماؾمٞمقس: أث سمَل اظمتَلط لُ حتقُّ

, اًمٗماقمؾ آيات اًمَلهقت ُمع ٟماؾمقشمف, ُمًٞمح لاطمد, لُ دمُّرد اًمَلهقت ُمـ اًمٜماؾمقت, لُ ًمٚمٜماؾمقت ُمـ اًمَلهقت- لُ اٟم٘مٓماع

ا, ُهقشمفلاعمًحتيٌٛمؾ اّمل اًمٜماؾمقت ُمع  اسمَل ومرىمة يمٞماٟمٞمة أبده  [-ش, لُ ظمرلج ّىمٜمقُمف قمـ شمقطمٞمد أبده

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ لىماـ ]- 256, 255صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػم ذم اًمرؾماًمة اًمثاًمثة ًمٜمًٓمقر:  ا »اًم٘مد  ـ إمم ـمٌٞمٕمة اًمَلهقتلٟمحـ ٟم٘مقـ أجْمه لُ ـمٌٞمٕمة يمٚمٛمة اهلل , إقَّ اجلًد مل يتحقَّ

ت إمم ـمٌٞمٕمة اجلًد - اًمتل شمٗمقؾ اًمتَّٕمٌػم شمٖمػمَّ ـ أل ًمٚمتٖمػمُّ ا, ّنَّف )اًمَلهقت( سمّمقرة ًُمٓمٚم٘مة هق همػم ىماسمؾ ًمٚمتٌدُّ ليماق ُ , طمٞمٜمام يماق ُمٜمٔمقره

ٓمها  [-شوم٢مٟمَّف يماق يٛمأل يمٍؾ اخلٚمٞم٘مة يم٢مهل, ليماق ذم طٌمْمـ اًمٕمذراء اًمتل حٚمتف, يزاـ ـمٗمَله ًُم٘مٛمَّ
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د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ لىماـ ُمٓمقًمٞمٗمـ ]- 256صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

د لصار إٟمًاٟمهالإق ىًمٚمٜما »أؾم٘مػ رلُما:  ًَّ يمام اقمت٘مد ألئلؽ, لُ اؾمتحاًمت  , ومٛمـ أضمؾ هذا اًم٘مقـ ًمٞمس هق خًمتٚمٓمهاإقَّ اًمقطمٞمد اسمـ اهلل دم

ت إمم ظماصٞمة اًمٙمٚمٛمة  [-شـمٌٞمٕمة اًمٙمٚمٛمة إمم اجلًد, لُ ـمٌٞمٕمة اجلًد شمٖمػمَّ

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ اد سملم ]- 256صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج اُحت 

اد مل يٗمؽمؾ لمل يٜمٗمّمؾ اًمَلهقت قمـ اًمٜماؾمقت ىمطٍ : اًمٓمٌَّٞمٕمتلم سمدلق اومؽماؾ لُ اٟمٗمّماـ , لهذا ُما ًيٕمٚمٜمف اّب اًمٙماهـ ذم سمٕمد اُحت 

: شسماحل٘مٞم٘مة أؤُمـ أقَّ ُهقشمف مل ًيٗمارؾ ٟماؾمقشمف حلٔمة لاطمدة لُ ـمرومة قملم»صَلة اُقمؽماؽ:  ا يمٞمػ ُمات , لإذا شمًاءـ أطمدو ىمائَله إذه

ٚمٞمب ؟ أخؿ ًيٗمارؾ ُهقشمف  َـّ اًمذن وماًمَلهقت مل ًيٗمارؾ اًمٜماؾمقت ىمطٍ , ٟماؾمقشمف قمٜمد ُمقشمف ؟ ٟم٘مقـ ًمف ىمٍط مل حيدث هذااعمًٞمح قمغم اًمّمَّ , لًمٙم

لح اًمٌنميةطمدث أقَّ  لح اًمٌنمية اعمًتٌَّحدة , اًمٜمَّٗمس اًمٌنمية ومارىمت اجلًد اًمٌنمن سمٞمٜمام فمؾَّ اًمَلهقت ًُمتٌَّحداه سمٙمؾٍّ ُمـ اجلًد لاًمرُّ وماًمرُّ

ر ٟمٗمًٝما , ت لأـمٚم٘مت اّهمسماًمَلهقت ٟمزًمت إمم اجلحٞمؿ قم٘مب اعمق لًمق يماٟمت رلح قمادية همػم ًُمتٌَّحدة سماًمَلهقت ُما اؾمتٓماقمت أق حًتر 

ا ًُمتٌَّحدة سماًمَلهقت, ُمـ ؾمجـ اجلحٞمؿ ضماء, لًمٙمـ ّهنَّ ليمذًمؽ اجلًد اعمًتٌَّحد , ًمذًمؽ أنارت اجلحٞمؿ لأـمٚم٘مت يمٍؾ اًمذيـ ُماشمقا قمغم اًمرَّ

د اًمَلهقت اًمٜمَّٗمس ُمع اجلًد لىماف أق ًيٕمايـ أن ٟمقع ُمـ اًمٗمًادسماًمَلهقت فمٍؾ ذم اًم٘مؼم إمم حلٔمة اًم٘مٞماُمة دلق  , لذم حلٔمة اًم٘مٞماُمة لطمَّ

ا- ا فماومره  [اعمًٞمح ًُمٜمتٍمه

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ لىماـ اًمٌاسما ]- 257صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

امء , وم٢مٟمَّٜما ٟمٕمؽمؽ سم٠مقَّ ُهقشمف مل ًيٗمارؾ ٟماؾمقشمف ـمرومة قملمأٍُما ٟمحـ, »ذم رؾماًمتف ُمـ اعمٜمٗمك:  ديً٘مقرس ًَّ لٟمٕمؽمؽ سم٠منَّف قمٜمد ٟمزلًمف ُمـ اًم

داه سملم ُهقشمف لٟماؾمقشمف لطمدة ُ اومؽماؾ ومٞمٝما  [-شدظمؾ إمم سمٓمـ اًمٕمذراء ًُمقطم 

د اإلهللأؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚميمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ لُمـ هذا ]- 259صؼ , ٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ا سملم ـمٌٞمٕمتلماعمًٜمٓمٚمؼ ٟمًتٓمٞمع أق ًٟمدرؿ أقَّ  اده اد ذم اًمًٞمد اعمًٞمح يماق احت  ّقَّ أىمٜمقف اًمٙمٚمٛمة هق , حاذا ؟ لًمٞمس سملم ؿمخّملم, اُحت 

خّمٞمة, ؿمخص إهلل ا آظمر, ومٞمًّمٌح ًُمزدلج اًمِمَّ ًدلس ُمـ صمَلث , ومَل يٌّمٍح أق ًيْمٞمػ ًمٜمٗمًف ؿمخّمه ـ اًمٍثاًًمقث اًم٘مُّ لطمٞمٜمئذ يتحقَّ

لح اًمً٘مًدس لؿمخص يًقع اإلٟمًاق لح اًمً٘مًدس إمم أرسمع أؿمخاص ًهؿ اِب لاُسمـ لاًمرُّ , لهذا أؿمخاص هؿ اِب لاُسمـ لاًمرُّ

سمً   [قع هق ُما اؾمتٝمجٜمف اِسماء-اًمٍرا

د اإلهللًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس: يمٜمٞمًة ا ًُّ ؿمخص  إقَّ ]- 259صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ٌائع اد سمحًب اًمٓمَّ حت  اُ, ٌٞمٕمتلم لًمٞمس سملم اًمِمخّملماد سملم اًمٓمَّ حت  وماُ, أىمٜمقف اًمٙمٚمٛمة اإلهلل أواؽ إمم ـمٌٞمٕمتف اإلهلٞمة ـمٌٞمٕمة سمنمية

ا اًُٛمَّ ليً ( according to nature) ٌٞمٕمةاد ـمٌٞمٕمل أل سمحًب اًمٓمَّ حت  اهق  ,لًمٞمس سمحًب اّؿمخاص  [-زي٘ملٞماد اًمٗمحت  ك أجْمه

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ لذح ]- 260, 259صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

 : اد ىمائَله سمٕمة ًمٜمًٓمقر هذا اُحت  ؾماًمة اًمرا ا»اًمٌاسما يمػمًمُّس اًمٙمٌػم ذم اًمر  ت طمٞمٜمام صار ضمًده ا , ٟمحـ ُ ٟم٘مقـ إقَّ ـمٌٞمٕمة اًمٙمٚمٛمة شمٖمػمَّ لأجْمه
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د ُمع ٟمٗمًف أً - ٟمحـ ُ ٟم٘مقـ إقَّ اًمٙمٚمٛمة ىمد شمٖمػمَّ إمم إٟمًاق يماُمؾ ُمـ ٟمٗمس لضمًد ا حًمٞمٞمها قُمٌ ىمٜمً سمؾ سماّطمرم ٟم٘مقـ إقَّ اًمٙمٚمٛمة ىمد لطمَّ ٞمًّا ضمًده

ا ذم - لصار إٟمًاٟمها سمٓمري٘مة ُ ًيٛمٙمـ اًمتَّٕمٌػم قمٜمٝما أل إدرايمٝما, سمٜمٗمسى قماىمٚمة همؿ أقَّ اًمٓمٌَّٞمٕمتلم اًمٚمَّتلم اضمتٛمٕمتا ُمٕمه لٟمحـ ٟم٘مقـ إٟمَّف قمغم اًمرَّ

اد-  - إقَّ اظمتَلؽ اًمٓمٌَّائع مل ًيٌٓميؾوم٢مٟمَّف يقضمد ُمًٞمح لاطمد لاسمـ لاطمد ُمـ اُصمٜملم, لطمدة طم٘مٞم٘مٞمة خًمتٚمٗمتاق اًمٙمتاب مل ي٘مؾ إقَّ سمًٌب اُحت 

ا ُمـ اًمٌنم سمٜمٗمًف د ؿمخّمه ا, اًمٙمٚمٛمة لطمَّ ا ُ يٙمقق آظمر, سمؾ إٟمَّف صار ضمًده ذ دُماه لحلامه ُمثٚمٜما- لاًمٙمٚمٛمة إذ ىمد صار ضمًده إٟمَّف ضمٕمؾ - إٟمَّف اختَّ

ا سمف  [-شضمًدٟما ظماصًّ

د اإلهللأؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًميمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ وماًمًٞمد اعمًٞمح ]- 262صؼ , تَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

- ًمذًمؽ ي٘مقـ ًُمٕمٚم ٛمٜما حؾ اًمٓمٌَّٞمٕمة اإلٟمًاٟمٞمة اًمٙماُمٚمة ذم ٟمٗمس ؿمخّمف هذا, لهق حيٛمؾ اًمٓمٌَّٞمٕمة اإلهلٞمة أصَله ًُمٜمذ اّزـ, سمِمخّمف اخلاٍص 

ا لاًمٞمقف لإمم اّبد»سمقًمس اًمرؾمقـ:  ًه هق ٟمٗمًف يٛمٚمؽ اًمٓمٌَّٞمٕمة  وم٠مصٌح ُماًمؽ اًمٓمٌَّٞمٕمة اإلهلٞمة(, 8: 13)قمب  شيًقع اعمًٞمح هق هق أُم

خص احاًمؽ ًمٚمٓمٌَّٞمٕمة, اًمٌنمية لُمـ طمٞمث ـمٌٞمٕمتف اًمٌنمية ومٝمق إٟمًاق , إهل طم٘مٞم٘مل, ُمـ طمٞمث ـمٌٞمٕمتف اإلهلٞمة هق إهل يماُمؾ, ومٝمذا اًمِمَّ

ا آظمر- لإٟمًاق طم٘مٞم٘مل, يماُمؾ خص مل ًيْمػ إمم ؿمخّمف ؿمخّمه , أطمدمها يٛمٚمؽ اًمَلهقت, ًمٚمٛمٚمٙمٞمةإذاه ُ يقضمد ًهٜما وٛمػميـ - ٟمٗمس اًمِمَّ

ُماق, لًمٙمٜمَّف هق هق اًمذن يماق اهلإه ًُمٜمذ اّزـ لُزاـ اهلإه إمم اّبدلاِظمر يٛمٚمؽ اًمٜماؾمقت,  - إٟمًاٟمها طم٘مٞم٘مٞمها صار إٟمًاٟمها ذم ُمؾء اًمزَّ

 , د, شيمٚمٛمة اهلل ضماء ذم ؿمخّمف اخلاٍص »يماُمَله ًُّ يس أثٜماؾمٞمقس ذم يمتاسمف قمـ اًمتَّج ٚمٞمؿ أقَّ ؿمخص اعمًٞمح , لهلذا يمام ىماـ اًم٘مد  ًَّ وماإليامق اًم

 [-لهق ٟمٗمًف ؿمخص يمٚمٛمة اهلل اّززمهق ؿمخص لاطمد, 

o ضمًد اعمًٞمح♠: 

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ لذم اخٌلتاف ]- 245صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

د أقَّ ضمًد اًمًٞمد اعمًٞمح مل يٜمزـ ُمـ  امءٟم١ميم  ًَّ ا ظمٞماًمٞمها, اًم إٟمَّام هق ضمًد طم٘مٞم٘مل ًأظٌمذي ُمـ حلؿ لدف اًمٕمذراء ُمريؿ سمٗمٕمؾ - لًمٞمس هق ضمًده

لح اًمً٘مًدس : , لهذا ُما شًمذيم  اًمرُّ  ,آُملم- أؤُمـ ,آُملم ,آُملم»رٟما سمف اًمٙمٜمٞمًة ذم يمٍؾ ىًمٍداس, إذ يٍمخ اِب اًمٙماهـ ذم ٌهٍ اُقمؽماؽ ىمائَله

لاًمدة اإلهل , رسمٜما لإهلٜما لخًمٚم ّمٜما يًقع اعمًٞمح- آظمذك ُمـ ؾمٞم دشمٜما يمٍٚمٜما, اعمًحٞمل اًمذن ُسمٜمؽ اًمقطمٞمدأقَّ هذا هق اجلًد أؤُمـ-  ,أؤُمـ

يًة ُمريؿ ا ُمع ُهقشمف سمٖمػم اظمتَلط لُ اُمتزاج لُ شمٖمٞمػم, اًم٘مد   [-ش--- إًمخ لضمٕمٚمف لاطمده

د اإلهلل أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمديمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ هؾ ضمًد ]- 245صؼ , لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ع ذم اإلضماسمة,  اًمًٞمد اعمًٞمح خمٚمقؾ ؟ , شمريَّث ىمٚمٞمَله طمتك شمرم لشمًٛمع رأن اًمٙمٜمٞمًة لاِسماء لاًمٕم٘مؾج: أرضمقؿ يا صدي٘مل أق ُ شمتنَّ

ـ ًُمٕملمَّ أن أقَّ اًمٌمء اعمخٚمقؾ لً , ُما ُمٕمٜمك اعمخٚمقؾ ؟ ُمٕمٜمك اعمخٚمقؾ أقَّ ًمف سمٌداءة لٟمِم٠مةلًمٜمتًاءـ ُمٕماه:  ُمي لىمٌؾ أق يقضمد مل يٙمـ , ضٌمدي ذم زي

, طمتك اعمَلئٙمة اّـمٝمار لًمذًمؽ وماًمٙمقق يمٍٚمف ليمٍؾ ُما ومٞمف هق خمٚمقؾ, ليمٍؾ رء ذم اًمٙمقق يمٍٚمف يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف هذا اًمقصػ, ًمف أن لضمقد

اسمؼ سم١ًماـ آظمر:  ًٍ ١ماـ اًم ًُّ ب اًم اهلل اّززم اًمٙمائـ ىمٌؾ  هق: ُمـ هق همػم اعمخٚمقؾ ؟ همػم اعمخٚمقؾ لاطمد وم٘مطًهؿ خمٚمقىملم, لًمٜمًٕم٘م 

هقر  [-همػم لاعم٘مّمقد ًهٜما اًمَلهقت وم٘مط ُ, اًمدُّ
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د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ هؾ ]- 246, 245صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ُمـ, ضمًد اعمًٞمح ًمٞمس أزًمٞمها, ضمًد اعمًٞمح أززم ُمثٚمف ُمثؾ اًمَلهقت ؟ يمٍَل  , لهل حلٔمة سمِمارة رئٞمس ًمٙمٜمَّف ًلضٌمدي ذم حلٔمة ًُمٕمٞمَّٜمة ُمـ اًمزَّ

لح اًمً٘مًدس قمٚمٞمٝما,  ًٌقـ اًمٕمذراء اًمٌِمارة لطًمًٚمقـ اًمرُّ ق ضمًد اعمَلئٙمة اجلٚمٞمؾ ضمؼمائٞمؾ ًمٚمًٞمدة اًمٕمذراء, لىًم ومٛمـ هذك اًمٚمَّحٔمة سمدأ يتٙمقَّ

ساعمًٞمح لىمٌؾ هذك اًمٚمَّحٔمة مل يٙمـ ًهٜماؿ أٍن ًلضًمقد هلذا اجلًد اعمً٘م ي ذم أطمِماء اًمٌتقـ يمام ىماـ سمٕمض , دَّ ؼمي امء لقمي ًَّ ومٝمق مل يًٙمـ ذم اًم

س ًلضًمقد, اهلراـم٘مة لُماداف هذا اجلًد - لُ ىمٌؾ حلٔمة اًمتَّٙمقيـ سمًِمًٝمقر لُ سم٠مؾماسمٞمع لُ سم٠مجٍاف لُ سمدىمائؼ لُ سمثقاق يماق هلذا اجلًد اعمً٘مدَّ

ا ٟم٘مقـ إقَّ هذا اجلًد ُم٠مظمقذ ُمـ اًمًٞمدة اًمٕمذراءلأ- ىمد ًلضٌمدي ذم حلٔمة ًُمٕمٞمَّٜمة ومٝمق يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف لصػ خمٚمقؾ , لاًمٕمذراء ُمريؿ خمٚمقىمة, جْمه

 [-هق اخلاًمؼ اّززم همػم اعمخٚمقؾ , أقمٜمل اًمَلهقت ,, لُما مل ي١مظمذ ُمٜمٝما ومٝمق خمٚمقؾ , أقمٜمل اجلًد ,ومام ًأظٌمذي ُمٜمٝما 

د اإلهللأؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطميمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ يس ]- 248, 247صؼ , تٛمٞمة اًمتَّج اًم٘مد 

ؿ أثٜماؾمٞمقس ىماـ: ُمـ ذات » لأطمٞماٟمها ي٘مقًمقق إقَّ اجلًد, شؾمامئل»ل شهمػم خمٚمقؾ» ًيٓمٚم٘مقق قمغم ضمًد اعمًٞمح ألصاومها ُمثؾ( اهلراـم٘مة) ّهنَّ

ٍُ ؾمٗمًٓمة ومارهمة لآراء قماـمٚمة- شضمقهر اًمَلهقت اًمٌِمارة اًمتل دمٕمٚمٙمؿ شم٘مقًمقق إقَّ ُمـ أٍن ُمّمدر أظمذشمؿ - ًمٙمـ يمٍؾ ُما ىماًمقك ًمٞمس إ

ـ إمم ضمًد  ! , أُ جيٕمٚمٙمؿ هذا شمتخٞمَّٚمقق أُمريـ ُ صماًمث هلام شهمػم خمٚمقؾ» اجلًد لإٍُما أنَّٙمؿ شمٕمت٘مدلق سم٠مقَّ , إٍُما أقَّ ُهقت اًمٙمٚمٛمة ىمد حتقَّ

راق يمَلمها ظمٓم٠م, شمدسمػم اُِف لاعمقت لاًم٘مٞماُمة ظمٞماـ مل حيدث , لاّبدن, اًًمقث هق لطمدك همػم اعمخٚمقؾّقَّ ضمقهر اًمثٍ , لهذاق اًمتَّّمقُّ

, سمؾ شمٖمػمَّ سم٘مٞماُمتف ومّمار شأظمقشمف» وم٘مد ًلًمٌدي ُمـ اًمٜماس اًمذيـ ىمٞمؾ قمٜمٝمؿ( 5: 9)رل  أٍُما اعمًٞمح طمًب اجلًد- لهمػم اعمًتٖمػم  , لهمػم اعمت٠مخ ؿ

قق اًمٜماؾمقت اًمذن شمٖمػمَّ ُمـ اعمقت إمم18: 1)يمق  شسمايمقرة اًمراىمديـ»سمٕمد ىمٞماُمتف  قمٜمدُما شمّمٗمقق ؟  شهمػم خمٚمقؾ»احلٞماة  (- ومٙمٞمػ شًمًٛمُّ

ق ُمـ قٌمٔماف لٌدُماء لٟمٗمس إٟمًاٟمٞمة ٟمات أضمًادٟما, اجلًد اعمًتٖمػم  اعمٙمقَّ ا ُمثؾ أضمًادٟما- أٍن يمٍؾ ًُمٙمق  ا لحمًقؾمه قمٜمدُما , لاًمذن صار فماهره

ا ذم ظمٓم٠مجـ شهمػم خمٚمقؾ» يّمٗمقق يمؾ هذا سم٠منَّف هلام أنَّٙمؿ شمٗمؽموقق أقَّ : شمً٘مٓمقق ؾًمً٘مقـمها ؿمٜمٞمٕمه د ظمٞماـألَّ , اُِف اًمتل اطمتٛمٚمٝما هل جًمرَّ

ر اّظمػم - رهمؿ أنَّف ضمقهر همػم خمٚمقؾ, لأنَّٙمؿ شمٕمتؼملق أقَّ اًمَلهقت ًمف ـمٌٞمٕمة فماهرة حمًقؾمة, لهذا دمديػ احاٟمقيلم لهذا اًمتَّّمقُّ

رلق أقَّ اهلل يمائـ ذم ؿمٙمؾ سمنمن ضمًداين  [؟ ٟمٗمس اُقمت٘ماد , ومام هق اظمتَلومٙمؿ قمـ ه١مُء, ُما داف ًمٙمؿيْمٕمٙمؿ ُمع اًمذيـ يتّمقَّ

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ يس اًم٘مد  ]- 248صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

همػم , ذم سمٓمـ اًمٕمذراء يمٓمٌٞمٕمة لاطمدة ُهقشمٞمة ف خمٚمقؾ سمَل ظمٓمٞمةضمًدك يمٚمٍ هق هق لاطمد ُمع أبٞمف, »ىماـ قمـ اًمًٞمد اعمًٞمح  س اًمٙمٌػميمػمًمُّ 

ا اًمذن ذب اًمٚمٌـ ُمـ صمدٍن  دريمة, لهل اًمتل لًمدشمف سماجلًد-ُمً  ا اإلهل سمَل شمٖمٞمػم ًمٌ اًمٕمذراء,  هق أجْمه لشمًجد ًمف , ك لجمدكق  ٚمً ٕمً لهق أجْمه

اشلشم٠ميت إًمٞمف اعمجقس سماًم٘مراسملم يماإلهل, دك اعمَلئٙمةج  لمتً , اعمجقس يماإلهل ُمـ اعمخٚمقىمات إمم  ء رٙمـ أق يتٖمػمَّ همػم ًُم » :- لىماـ أجْمه

 [-شاجلًد خمٚمقؾ لاًمٙمٚمٛمة همػم خمٚمقؾ ّقَّ ـمٌٞمٕمة اًمَلهقت, 

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ يس اًم٘مد  ]- 248صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

اش, لًمٞمس قمغم ُهقشمفظًمٚمٌؼي ف ص أنَّ خٚم  ٘ماـ هذك اعمٕماين قمغم ٟماؾمقت اعمً لجيب أق شمً » :ىماـ سماؾمٞمٚمٞمقس أؾم٘مػ ىمٞمًارية ا لحٍ » :- لىماـ أجْمه
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لأظمذ ُمٜمٝما , لصار ومٞمٝما شمًٕمة أؿمٝمرٌحث قمٜمف, , لُ يً ٜمٓمؼ سمفذم اًمٕمذراء ُمريؿ سمٛمثاـ ُ يً  ـي ٙمي شمٜمازـ لؾمي ت, ري ثً اخلٓمٞمة ىمد يمي  سمـ أقَّ رأم اُ

ا شماُمًّ   [-شلسمٜماك هق ومٞمٝما سم٢مرادشمف لُمِمٞمئة أبٞمف, اضمًده

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ يس اًم٘مد  ]- 249, 248صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ا, أُمٍ  ,(اًمٜماؾمقت) لخمٚمقؾ( اًمَلهقت) اعمًٞمح همػم خمٚمقؾ» :ىماـ همريٖمقريقس أؾم٘مػ ٟمٞمّمص ا اًمٖمػم اضمتٛمٕمتا ذم ُمقوع لاطمد ُمٕمه

ِماريمة ومٝمق اعمً ( اًمٜماؾمقت) ا اعمخٚمقؾُمٍ ٠موميمائـ,  ءر إمم اّبد, لهق ظماًمؼ يمٍؾ  ف دائؿو ٟمَّ إهقر, لاًمدُّ  ف أززم ىمٌؾ يمٍؾ ٟمَّ إخمٚمقؾ, ومٜم٘مقـ ّضمٚمف 

ًُّ اًمتَّ ) دسمػماًمتل صار ومٞمٝما ُمع ضمًد شمقاوٕمٜما سماًمتَّ  اش(دج ضمقهر لاطمد ًمٞمس أثٜملم, مل يٜم٘مؾ ُهقشمف اخلاًمؼ ومٞمجٕمٚمف خمٚمقىمها, » :- لىماـ أجْمه

 [-ش, هق هق لاطمد ًمٞمس أثٜملمومجٕمٚمف همػم خمٚمقؾلُ ٟم٘مؾ اعمخٚمقؾ 

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ يس اًم٘مد  ]- 249صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ا» :ىماـ سمقًمٞمدس أؾم٘مػ رلُما ا اجلًد, ف همػم خمٚمقؾّنَّ , ُ ٟمجٕمؾ اًمَلهقت خمٚمقىمها لُ قمٌده قاومؼ سماًمٗمٕمؾ ٟمً  -همػم خمٚمقؾ لُ ٟمجٕمؾ أجْمه

ًَّ  , لإقَّ اجلًد هق ُمـ اًمٕمذراء ُمريؿ إقَّ ٗماؾ لاطمد, لٟمٕمؽمؽ سمف سماشم   , لاًمَلهقت همػم اجلًد خمٚمقؾ ُمـ اًمٌٓمـ لإقَّ امء, اًمَلهقت ُمـ اًم

اشطملم تف سمؾ هق ُمقضمقد ذم يمٍؾ خمٚمقؾ ذم ظماصَّ  , ـمٌٞمٕمة لاطمدة سماعمخٚمقؾاد اخلاًمؼ حا اضمتٛمع حت  اهٙمذا ٟمٕمؽمؽ سماعمخٚمقؾ سم» :- لىماـ أجْمه

 [-شىمائٛمة صماسمتة ُمـ اجلٝمتلم

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ر ]- 249صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج لًمٙمـ ًمٌٜميَحذي

ومٝمق هرـم٘مة آريقؾمٞمة ذم  شاعمًٞمح خمٚمقؾ» سم٠مقَّ أٍُما اًم٘مقـ - ومٝمذا ىمقـ أرصمقذيمز صحٞمح, شضمًد اعمًٞمح خمٚمقؾ» وم٘مقًمٜما أقَّ ذم اًمتَّٕمٌػم, 

ُمٝما اًمٙمتاب, ُمٜمتٝمك اخلًًٓمقرة ٌَرًُمقق ُمـ ي٘مقـ هبا, جًير   [-لاِسماء حيي

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ لًهٜما ]- 251, 250صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

لح اًمً٘مًدس ُمـ , خمٚمقؾ, إقَّ اجلًد ُمـ طمٞمث هق ضمًد, ضمًد اعمًٞمح خمٚمقؾ ؟ أىمقـ ٟمٕمؿهؾ ًٟمجٞمب قمغم ؾم١ماـ آظمر:  ق سماًمرُّ لىمد شمٙمقَّ

اومٚمذًمؽ قمٜمد ًدظًمقًمف اًمٕمامل ذسمٞمحة لشم٘مدُمة مل شمِم٠م »- لُمـ دُمٝما لحلٛمٝما, ُمريؿ اًمٕمذراء : 1(, )أنٔمر يق 5: 10)قمب  شًمٙمٜمَّؽ هٞم٠ٍمت زم ضمًده

دؽ, (- لُمع ذًم24: 2سمط  1, 7: 5, 14: 2, قمب 14 ًُّ ام ًُمٜمذ , ُ ٟمجرؤ قمغم أق ٟمٗمّمؾ سملم ٟماؾمقت اعمًٞمح لُهقشمف, سمٕمد اًمتَّج ّهنَّ

دا سمٖمػم اومؽماؾ لُ اٟمٗمّماـ د ىمد احتَّ ًُّ ؾ سمٞمٜمٝمام- اًمتَّج - لإذا ومّمٚمٜما سملم لُ جيقز سمتاشمها أق ًٟمٛمٞم ز أل ٟمٗمّمؾ سملم اًمٜماؾمقت لاًمَلهقت أل ًٟمٗمر 

ّنَّف ذم اًمقاىمع مل يٕمد ذم اإلُمٙماق خلّمائص ومّمَله ذهٜمٞمها وم٘مط ُ ومّمَله لاىمٕمٞمها, ظمّمائص اًمٜماؾمقت لظمّمائص اًمَلهقت, ومٜمٗمّمؾ سملم ا

اد اد يماُمؾ ُ ي٘مٌؾ اُ, أق ٟمٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام سمٕمد اُحت   [-ومؽماؾٟمٗمّماـ أل اُّنَّف احت 

د يمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ اًمٓمٌَّٞمٕمة ]- 230صؼ , اإلهللأؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ق ٟماؾمقت اًمًٞمد اعمًٞمح ًمف اعمجد ُمـ ضمًد سمنمن يماُمؾ لرلح سمنمية ٟماـم٘مةاًمٜماؾمقشمٞمة:  لح اًمٌنمية , يتٙمقَّ وماًمَلهقت مل حيٍؾ حمٍؾ اًمرُّ

ٕمر ليِم, لحيتاج ًمٚمٍراطمة لظماوع ًمٚمتَّٕمب,, لاجلًد اًمٌنمن هق ضمًد طم٘مٞم٘مل ُمـ حلؿ لقمٔماف ُمثٚمٜما ىماسمؾ ًمٚمجقع لاًمٕمٓمش, اًمٜمٍاـم٘مة
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لح اًمٌنمية قمٜمف, سماُِف اجلًدية لاًمٜمَّٗمًٞمة ا ظمٞماًمٞمها يمام ىماـ ألـماظمل لًمٙمٜمَّف ضمًد , لًيٛمٙمٜمف أق يٛمقت سماٟمٗمّماـ اًمرُّ ومٝمق ًمٞمس ضمًده

امء يم٘مقـ, طم٘مٞم٘مل ًَّ لؾمٞمتٞملم» ل شاًمًٖمٜمًقؾمٞملم» لهذا اجلًد مل يٜمزـ ُمـ اًم سمقًمس » ل شُماريمٞمقق» ل شومٚمٜمتٞمٜمس»ُمـ أُمثاـ  شاحاٟمقيلم» ل شاًمدُّ

اُمقؾماـمل ًٍ ا ٍذ لٟمجاؾمة شُماين» ل شاًم ة قمغم أهنَّ د, اًمذيـ يٜمًٔمًرلق ًمٚمامدَّ ًُّ لىماًمقا إقَّ اًمًٞمد اعمًٞمح مل يتٌَّخذ ًمف , لًمذًمؽ أنٙمرلا طم٘مٞم٘مة اًمتَّج

ا طم٘مٞم٘مٞمها ُمـ أطمِماء اًمٕمذراء ُمريؿ ٗماومة, ضمًده ت اًمٙمٜمٞمًة ًمًٙمٍؾ ه١مإٟمَّام ُمرَّ هبا ًُمًرلر اًمٜمُّقر ُمـ اّضمًاف اًمِمَّ  [ُء لطمرُمتٝمؿ-, لىمد شمّمدَّ

ع طمديثةاًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث:  ٍٞمة اإليمٚمػميٙمٞمة ًمألىمٌاط اّرصمقذيمس سمٌدي )أ( ضمًد ًُمَلطمٔمات وٍد هذا اخلٚمط: ]- 109, 108صؼ ,, اًمًٙمٚم 

لًمٞمس طمرومٞماه-  ل- لًمٙمـ اًمٙمٜمٞمًة شمٕمتؼم ضمًد اعمًٞمح سمٛمٕمٜمك رلطمًمٚمٙمٚمٛمة سماعمٕمٜمك احلرذم, لاعمًٞمح اعمقًمقد ُمـ اًمٕمذراء هق ضمًد طم٘مٞم٘م

)ب( ضمًد اعمًٞمح ىمد ًلًمٌدي ُمـ لسملم هذيـ اُؾمتٕمامًملم ًمٕمٌارة )ضمًد اعمًٞمح( ظمَلومات يمثػمة ؾمقؽ ٟمذيمرها- ومَل جيقز اخلٚمط سمٞمٜمٝمام- 

 سمٞمٜمام ضمًد اعمًٞمح سمٛمٕمٜمك اًمٙمٜمٞمًة يٕمٜمك مجاقمة اعم١مُمٜملم- ومٝمؾ ًيٕم٘مؾ أق ًي٘ماـ قمـ ُمَليلم اعم١مُمٜملم اًمذيـ قماؿمقا  , اًم٘مديًة اًمٕمذراء ُمريؿ

ا ُمـ اًمٕمذراء ُمريؿ-  ًمٞمة, أهنؿ ىمد ًلًمٌدلا هؿ أجْمه هق اًمذم ٟمتٜمالًمف ُمـ قمغم , )ج( ضمًد اعمًٞمح اًمذم هق ُمـ اًمٕمذراءرم أضمٞماـ قمديدة ًُمتقا

ب:  اعمذسمح (- لهذا ُ يٜمٓمٌؼ قمغم ضمًد اعمًٞمح سمٛمٕمٜمك اًمٙمٜمٞمًة, ّنٜما ُ ٟمتٜمالـ  26.  26)ُمت  شهذا هق ضمًدن»طمًب ىمقـ اًمرَّ

- لًمٙمٜمٜما ُ ٟمًجد شرب ٟمًجد جلًدؿ اعم٘مدس يا» ىمائٚملم اّومخرؾمتٞما ٍه  اعمًٞمح اعمقًمقد ُمـ اًمٕمذراء ٟمًجد ًمف ذم)د( ضمًد اًمٙمٜمٞمًة ! 

ٚمٞمب هق اًمذم ومداٟماًمٚمٙمٜمٞمًة, ومٜمحـ اًمٙمٜمٞمًة-  - وم٢مق يماٟمت اًمٙمٜمٞمًة هل أجْماه ضمًد اعمًٞمح سمٜمٗمس اعمٕمٜمك, )ـه( ضمًد اعمًٞمح قمغم اًمّمَّ

- ومٝمؾ اًمٙمٜمٞمًة اعمًٞمح ًُمتٌَّحد سماًمَلهقت احتاداه دائامه مل ًيٗمارىمف حلٔمة لاطمدة لُ ـمرومة قملم)ل( ضمًد ومٝمؾ ٟمٜمًب إًمٞمٝما ومداء اًمٌنم ؟! 

)ز( ضمًد اعمًٞمح اعمقًمقد ُمـ اًمٕمذراء هق ًُمتٌَّحدة هٙمذا سماًمَلهقت سمٖمػم اظمتَلط لُ اُمتزاج لُ شمٖمٞمػم, ُ شمٜمٗمّمؾ قمٜمف حلٔمة لاطمدة ؟! 

تك اِق, سمؾ ؾمٞمٜمْمؿ إًمٞمف أقمْماء آظمرلق مل يقًمدلا سمٕمد, لآظمرلق ُمـ همػم - سمٞمٜمام ضمًدك سمٛمٕمٜمك اًمٙمٜمٞمًة مل يتٙماُمؾ طمضمًد يماُمؾ

إمم ضمًد اًمٙمٜمٞمًة- )ح( ضمًد اعمًٞمح سمٛمٕمٜمك اًمٙمٜمٞمًة يٕمٜمك ُم١مُمٜملم قمغم درضمات لأنقاع-  اعم١مُمٜملم ؾمقؽ يٜمْمٛمقق إمم اإليامق, لسماًمتازم

سمٞمٜمام ضمًد اعمًٞمح اعمقًمقد ُمـ اًمٕمذراء هق ضمًد - سمٕمْمٝمؿ حيٞما طمٞماة اًمؼم, لسمٕمْمٝمؿ ُمازاـ جًياهد ًمٞمّمؾ, ليً٘مط لي٘مقف, لمل يتٙمٚمؾ سمٕمد

د لس لًُمجَّ  [-ضمٝمادٟما لًيًاقمدٟما ذم, ىًمدُّ

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ اًمًٞمد ]- 15, 14صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

أقَّ هلل , ومٙمٞمػ ًٟمقوم ؼ سملم هذك احل٘مٞم٘مة, لًمٞمس ضمًداه ظمٞماًمٞماه يمام ىماـ ألـمٞمخا, ًمف ضمًد سمنمن ُمـ حلؿ لقمٔمؿاعمًٞمح هق اهلل اعمًت٠من س, 

ج: ُ يقضمد شمٕمارض قمغم اإلـمَلؾ سملم احل٘مٞم٘متلم, ّقَّ ضمقهر اًمَلهقت هق رلح سمًٞمط  ضمًد لسملم طم٘مٞم٘مة أقَّ اهلل رلح ُ ضمًؿ ًمف ؟

د ُ ضمًؿ ومٞمف,   ذ اًمَلهقت ضمًداه طم٘مٞم٘مٞماه لاحتَّ وم٢مقَّ ضمًد اعمًٞمح مل , لطمتك سمٕمد أق متَّؿ ظمَلصٜما, سمف ًمٙمٞمام يتٍؿ ظمَلصٜمالذم زُمـ ًُمٕملمَّ اختَّ

د ـ إمم ضمًد اًم٘مٞماُمة اعمًٛمجَّ ك يمٍؾ قملم-يتَلؿمك لًمٙمٜمَّف حتقَّ  [, لهبذا اجلًد ؾمٞمٔمٝمر ذم جمٞمئف اًمثاين لشمرا
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o د لاًمتَّؼ٠منُّس ًُّ  :ٟمتٞمجة اُقمت٘ماد سماًمتَّج

د اُسمـ اًمقطمٞمدإؾمحؼ إيٚمٞما ُمٜمًك:  ًُّ ئٞمًٞمة ]- 35, 34صؼ ,, دير اًم٘مديًة دُمٞماٟمة دم امت اًمرَّ  ً راؾمة سم٢ممجاـ اًم لٟمختؿ هذا اجلًزء ُمـ اًمد 

د:  ًُّ لسش, اًمٙمٚمٛمةش, »اًمًٚمقهًمقس» إقَّ ًمتٕمٚمٞمؿ آسماء اإلؾمٙمٜمدرية اًمَلهقيت سمًخًّمقص اًمتَّج اًمذن ًمف ٟمٗمس , اّىمٜمقف اًمثاين ُمـ اًمٍثاًًمقث اًمً٘مدُّ

د, اجلقهر اًمذن ًممب  ًَّ لح اًمً٘مًدس لاًمٕمذراء ُمريؿ دم يس أثٜماؾمٞمقس, ُمـ اًمرُّ وم٘مد ضماء اًمٙمٚمٛمة ذم - ليمام ىماـ اًم٘مد 

د, ش اًمٙمٚمٛمة»( إٟمَّٜما قمٜمدُما ٟم٘مقـ إقَّ 1- )ؿمخّمف اخلاٍص  ًَّ د ذم أىمٜمقُمف ضمًداه سمنمياه حًمٞمٞماه دم طمَّ لهق , سمٜمٗمسى سمنميةى قماىمٚمةى , وم٢مٟمَّٜما ٟمٕمٜمل أنَّف لي

َلي اخلٓمٞمة أل, يم٠مضمًادٟما متاُماه  د( 2- )اعميٞمؾ ًمٚمخٓمٞمة ُما ظمي ًُّ ا اًمٌتقزم حلٔمة اًمتَّج اد شمٍؿ ذم احليِمي ش اًمٙمٚمٛمة» لُ ًيٛمٙمـ اًمٗمّمؾ سملم- إقَّ هذا اُحت 

ر وم٘مط, لضمًدك اخلاٍص  ؾ لاًمتَّٗمٙمُّ ٌُّع ـمٌٞمٕمتٝمام اعمًختٚمٗمتلم ُمـ ظمَلـ اًمٍت٠مُمُّ تي د, لإٟمَّام ًيٛمٙمـ شمي ًُّ هل , ّنَّٜما لاىمٕمٞماه ٟمرم ـمٌٞمٕمة لاطمدة ًمٚمتَّج

دة ًمإلهل اًمٙمٚمٛمةاًمٓمٌَّٞمٕم  ً ٌة ُمـ ـمٌٞمٕمتلم,  ة اعمًتج , لهل ـمٌٞمٕمة ًُمريمَّ

- ّنَّف مل يًٙمـ ذم أن لىمتى ُمـ اّلىمات ىمائامه ذم ـمٌٞمٕمتلم يمٍؾ قمغم طٌمدة, ـمٌٞمٕمة إهلٞمة لـمٌٞمٕمة سمنمية: لًمٙمـ ُ ًيٛمٙمـ ومّمٚمٝمام إمم ـمٌٞمٕمتلم

اد شمٍؿ ذم حلٔمة اًمتَّ  دّقَّ اُحت  ًُّ د لاًم٘مٞماُمة, ج ًُّ ( 3- )لمل يً٘مؿ ٟماؾمقت اعمًٞمح ًُمٜمٗمّمَله قمـ ُهقشمف ذم أن حلٔمة ىمٌؾ أل أثٜماء أل سمٕمد اًمتَّج

 وم٢مقَّ يمٍؾ اّومٕماـ لاّىمقاـ اًمتل ومٕمٚمٝما رسمٜما يًقع اعمًٞمح أل ىماهلا شًمٜمًب إممهق اّىمٜمقف اًمقاطمد ذم اعمًٞمح, ش اًمٙمٚمٛمة»لطمٞمث أقَّ 

ُمع أنَّف , شم٠مخَّؿ ذم ضمًدك اخلاٍص ش اًمٙمٚمٛمة» ومٞمً٘ماـ ُمثَله إقَّ , ّنَّف ضمًدك اخلاٍص , اّومٕماـ اًمتل ختًٍص اجلًد طمتك شمٚمؽ اّىمقاـ ألش, اًمٙمٚمٛمة»

ٚمٞمب, لأنَّف ُمات: همػم اًم٘ماسمؾ ًمألمل سمحًب ـمٌٞمٕمتف اإلهلٞمة ُمع أقَّ اًمٙمٚمٛمة سماًمٓمٌَّٞمٕمة اإلهلٞمة اّزًمٞمة , ّقَّ ضمًدك اخلاٍص ىمد ُمات قمغم اًمّمَّ

د,  (4- )همػم ىماسمؾ ًمٚمٛمقت ًَّ ذ ـمٌٞمٕمة سمنمية يماُمٚمة, أن إٟمًاٟماه , مل يتٌَّخذ ؿمخّماه ُمـ اًمٌنمإقَّ يمٚمٛمة اهلل طمٞمٜمام دم , ضمًداه لرلطماه , لإٟمَّام اختَّ

د إٟمًاٟماه  ًُّ ـ قمـ يمقٟمف اإلهل اّززم ُمـ طمٞمث ُهقشمف, لصار هق ٟمٗمًف سماًمتَّج  [-دلق أق يتحقَّ

 اإلهل صار ٌُمٜمٍا لٌسٟما ُمٜمف: 

يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػماّب ُمتَّك اعمًٙملم:  د اإلهلل ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مد  ًُّ يس أنٌا ُم٘مار اًمتَّج ا اِق ومٝمق ذا اهلل ٟمٗمًف ي٠ميت ]- 10صؼؼ ,, دير اًم٘مد  أُمَّ

دٟما ليٚمٌس أوٕمػ ُما ومٞمٜما ديـ سماخلرلج ُمـ طميشمف أبداه , ًم٘مد اٟمٕمٙمس اًمقوع متاُماه, لهق ضمًدٟما, إًمٞمٜما ًيٕماذٟما ليتقدَّ , لسم٠من مل ٟمٕمد ًُمٝمدَّ

ُ ًمٙمل يٕمٞمش ُمٕمٜما يمّمديؼ ُمع , ومٝمق ٟمٗمًف اًمذن أتك إًمٞمٜما راوٞماه سمٜما لٟمحـ ذم طمْمٞمض ُمقشمٜما لًذًم ٜما لظمٓماياٟماقاـ, طماـ ُمـ اّطم

ؾ سمنميتٜما ومٞمف, يمام يماق آدف ُمع اهلل, صديؼ د سمٚمحٛمٜما لقٌمٔماُمٜما, سمؾ ضماء راوٞماه أق حيٛمؾ صمٌ٘مي حيٞما ومٞمٜما لٟمحـ , ومّمار ٌُمٜمٍا لٌسٟما ُمٜمف, لىمد احتَّ

لُ هق يًتٓمٞمع أق , لارصملم ومٞمف لُمٕمف(, 30:  5)أؽ ش ُمـ حلٛمف لقٌمٔماُمف» لسٟما, ٟمًتٓمٞمع أق ٟمخرج قمٜمف إذ ىمد ًلًمٌدٟما ُمٜمفُ - ٟمحٞما ومٞمف

امء, يتخغمَّ قمٜمٍا ًَّ وميعي سمنميتٜما ُمٕمف إمم اًم لس ذم ىًمًٚمقسمٜما ًمٙمل ٟمحٞما, وم٘مد ري بي رلطمف اًمً٘مدُّ ٙمي , ُ سم٠مرلاطمٜما ومٞمام سمٕمد, سمؾ ٟمحٞما سمرلطمف, أل لؾمي

 [-ٜمام حيٞما هق ومٞمٜما ًهٜما قمغم اّرض جيٚمس سمجًدٟما قمـ يٛملم اًمٕمٔمٛمة ذم اّقمازم ؿمٗمٞمٕماه لواُمٜماه خلَلصٜما إمم اّبدسمٞمسماحلرٍن, 

يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػماّب ُمتَّك اعمًٙملم:  د اإلهلل ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مد  ًُّ يس أنٌا ُم٘مار اًمتَّج همؿ ُمـ أقَّ اجلًد ]- 11صؼؼ ,, دير اًم٘مد  لًمٙمـ سماًمرَّ

هر اِيت ذيٙماه هق اِظمر ذم جمد اعمًٞمح ًمٞمٙمققُمدقمق ًمٚم٘مٞماُمة  ة اًم٘مٞماُمة صقرة ظماًم٘مف لهباءك, ذم اًمدَّ ّنَّف ؾمٞمًٖمػم  ؿمٙمؾ ضمًد : »آظمذاه سمً٘مقَّ

هر, ومَل رضماء ًمٜما 21:  3)ذم ش ًمٞمٙمقق قمغم صقرة ضمًد جمدكشمقاوٕمٜما  َُّ أنَّف ومٞمام خًيٍص اًمدَّ همؿ ُمـ هذا اًمققمد اًمٞم٘مٞمٜمل, إ (:  أىمقـ, لسماًمرَّ
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اسمٞمة لُ ـمائؾ ُمـ لرائٝما,  لح اًمً٘مًدس هل ًمإلٟمًاق ذم أضمًادٟما اًمؽمُّ ة اإلهلٞمة لاعمجد لاًمٙمراُمة لاحلٞماة اّبدية ليمٍؾ ٌهٌات اًمرُّ وماًمً٘مقَّ

لح ظمٚم٘ماه يماُمَله همػم ُمٜمٔمق, اجلديد ومٞمٜما اِق همػم اعمٜمٔمقر داه ذم اعمٕمٛمقدية ُمـ احاء لاًمرُّ , لهق ررلح اإلٟمًاق اخلٗمل اًمذن ظًمٚمٌؼي ًمٜما جًمدَّ

سمؾ سماحلرٍن ًمٙمل , ًمٞمس وم٘مط ًمٙمل ٟمحٞما ٟمحـ سماجلًد ُمٕمف قمـ ىًمرب ُمثؾ آدفٟمّمٞمٌٜما همػم اًمٍٔماهر, اعمحٗمقظ ًمٜما سمٜمٕمٛمة اهلل اًمٙمٚمٛمة, سمرلطمف, 

لح سمٌنٍ اإليامق لاًمٙمٚمٛمة  [-ًمٜمّمػم لاطمداه ومٞمف, لسمٌنٍ اجلًد لاًمدف اإلهلٞملم, يتٌَّحد هق سمٜما لٟمحـ ٟمتٌَّحد سمف ًُمٜمذ اِق سماًمرُّ

  أبٜماءه هللٌسٟما: 

يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػماّب ُمتَّك اعمًٙملم:  د اإلهلل ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مد  ًُّ يس أنٌا ُم٘مار اًمتَّج سمٜمقية ضمديدة ًمإلٟمًاق ذم ]- 13, 12صؼؼ ,, دير اًم٘مد 

داه: اهلل أىمقم ُمـ سمٜمقيتٜما ِدف ا اّطمٌاء, »: ي٘مقـ يقطمٜما اًمرؾمقـ ُم١ميم  ر سمٕمد ُماذا ؾمٜمٙمقق, اِق ٟمحـ ألُد اهللأهيُّ لًمٙمـ ٟمٕمٚمؿ , لمل ًئمٝمي

ك يمام هقأنَّف إذا ًأفمٌٝمر ٟمٙمقق ُمثٚمف ومٝمذا يدقمقٟما سمٙمٍؾ صمٌ٘مة أق (- هذا اًم٘مقـ ًمٞمقطمٜما اًمرؾمقـ هاٍف ضمداه لظمٓمػم ًمٚمٖماية, 2:  3)ا يق ش , ّنَّٜما ؾمٜمرا

ا اّطمٌاء, »ا: اًمرؾمقـ يقطمٜم ـ, يمام ي٘مقٟمرشمٙمز قمغم إيامق لاصمؼ لصمٞمؼ ُ يتزقمزع أنَّٜما اِق ألُد اهلل هذك ألـ ش- اِق ٟمحـ ألُد اهللأهيُّ

د اسمـ اهلل اًمٙمٚمٛمة, طم٘مٞم٘مة ُمًٞمحٞمة ًُّ لّنَّف أظمذ ٌُمٜمٍا , أن اعمًٞمح, لُمٞمَلدك ذم سمٞمت حلؿ- ومألنَّف اسمـ اهلل, لأقمٔمؿ هٌة ىمد صارت ًمٜما سمتج

اداه أىمٜمقُمٞماه دائامه لأبدياه  د سمف احت  أن صار اإلٟمًاق سمٙمٍؾ يمٞماٟمف , اًمٌنمية يمٍٚمٝما ًُمتٌٜمَّاك ذم اعمًٞمح اهللأصٌحت , ًمٜمٗمًف ضمًداه سمنمياه يماُمَله لاحتَّ

ة أظمرم أىمقـ, اجلًدن اسمٜماه هلل ذم اعمًٞمح د اسمـ اهلل لُمٞمَلدك سمنمياه يم٢مٟمًاق لهق اهلل- ُمرَّ ًُّ ٌٝمٞمٌاه , سمتج , دظمؾ اإلٟمًاق ًدظًمقُه طماؾمامه لُمي

ق اًمٚمذاق هيٌاق هذك اًمٌٜمقية هللأ, ذم سمٜمقية هلل همػم ًُمٜمٗمّمٚمة لهمػم ُمائتة, سمٌنٍ ُ ًيٜمٓمؼ سمف ا ٍ لح اًمً٘مًدس ومًٝمام اًمن  ا اعمٕمٛمقدية لُمًحة اًمرُّ , أن ُمَّ

ة,  ة اًمًٕمٔمٛمك, اًمتل صارت ًمإلٟمًاق قماُمَّ ٗمَله يماق أل رضمَله, هذك اهلٌة اًمٕماُمَّ
أن اًمٌٜمقية هلل اًمتل هيٌاق يمؾ ؿمخص ظماٍص ىمائؿ سمذاشمف, ـمٌ

دك ًُّ  [-صارت ًمٜما مجٞمٕماه ذم اعمًٞمح سمتج

يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػمك اعمًٙملم: اّب ُمتَّ  د اإلهلل ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مد  ًُّ يس أنٌا ُم٘مار اًمتَّج اعمًٞمح صار اسمٜماه ًمإلٟمًاق ]- 37, 36صؼؼ ,, دير اًم٘مد 

لح اًمً٘مًدس: ًمٙمل ٟمّمػم ٟمحـ أبٜماء هلل د اًمقطمٞمدة هل أق ٟمًتٛمدَّ ُمـ اعمًٞمح سماًمرُّ ًُّ د أقَّ هماية اًمتَّج يس يمػمًمُّس ي١ميم  هٌمٜميك » ًم٘مد رأجٜما اًم٘مد 

ٛمة سحية سمديٕمة ذم اظمتّمارها للوقطمٝما: شاًمتٌَّٜم ل ٌيَٚمقر هذك اًمٌٗمٙمرة ذم قٌمٌارة حًمَٙمي اسمـ اهلل صار إٟمًاٟماه ًمٙمل يّمػم », لاِق ها هق ًي

يس (- قمغم أقَّ هذا اعمٌدأ اًمقاوح اًمذن يمثػماه ُما ًيٙمPG 74, 70- 1:  12)شمٗمًػم يقطمٜما ش اًمٜماس ومٞمف لسمقاؾمٓمتف أبٜماءه هلل سماًمتٌَّٜم ل رك اًم٘مد  ر 

رة ًممية اًمتل ىماهلا سمقًمس اًمرؾمقـيمػمًمُّس سمٌّمٞميغ خًمتٚمٗمة, ُ يٜمٌع ُمـ ومراغ,  َٚمقي د شمقوٞمح لسمي أرؾمؾ اهلل اسمٜمف ُمقًمقداه ُمـ اُمرأة : »سمؾ هق جًمرَّ

يس يمػمًمُّس أق يٕمقد ل ًيٕمؼم  قمـ هذا اعمٌدأ سمٕمٌارات ضمديدة ذم 5:  4)همؾ ش ًمٜمٜماـ اًمتٌَّٜم ل---  عي ٟمٗمًف »مجٞمع يمتاسماشمف: (- ليٚمٌٍذ ًمٚم٘مد  وي ًم٘مد لي

ة ُما هق لوٞمع سمحًب اًمٓمٌَّٞمٕمة تٌٌف اخلاصَّ ٌٌسي صقرة اًمٕمٌد, ًمٙمل يرومع إمم ٌروَمٕمي ب لهق اُسمـ, لًمي ًمٙمل , ُمع يمقٟمف سمحًب اًمٓمٌَّٞمٕمة هق اًمرَّ

, أن أبٜماءه , ًمٙمل جيٕمٚمٜما ٌُمثٚمفٟمًاٟماه, , وم٘مد صار ٌُمثٚمٜما, أن إجيٕمؾ اًمذن هق قمٌد سماًمٓمٌَّٞمٕمة ذيٙماه ذم جمد اًمتٌَّٜم ل اًمذن ًيِمٌف جمدك اخلاٍص 

ة ُما هق ًمٜما ذي ًمٜمٗمًف ظماصَّ ومٙم٢مهل, هق اُسمـ (- »PG 74, 700 AB- 17:  20)شمٗمًػم يقطمٜما ش لأقمٓماٟما قمقواه قمٜمف ُما هق ًمف, لهٙمذا أظمي

ه اًمقطمٞمد  اد اًمتَّدسمػمن, ىمد صار اسمٜماه سمٌٙمرا سملم إظمقة  , همػم أنَّف هق ٟمٗمًف يم٢مٟمًاق, ُمـ طمٞمث اُحت 

د اُسمـ اًمقطمٞمد ش ًمٜمّمػم ٟمحـ ومٞمف لسمقاؾمٓمتف أبٜماءه اهلليمثػميـ, أن سمٞمٜمٜما ٟمحـ,  ًُّ :  2- اٟمٔمر أجْماه شمٗمًػم ًمقىما PG 75, 1229 B)ذم دم
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7 -PG 72, 485 B« -) ًهقر, ي٘مقـ قمٜمف اِب )ذم ُمز ك اًمٞمقف, 27:  2لهق اإلهل لاسمـ اهلل ُمـ ىمٌؾ اًمدُّ دي ًمي ي٘مٌٚمٜما لذًمؽ ًمٙمل ( أنَّف ىمد لي

 ,PG 73- 39:  7)شمٗمًػم يقطمٜما ش ُمـ طمٞمث أنَّف صار إٟمًاٟماه ( ًُمٜمذ حلٔمة ُمٞمَلدك) ّقَّ اًمٌنمية يًمٍٚمٝما يماٟمت ذم اعمًٞمح, ٟمحـ ومٞمف سماًمتٌَّٜم ل

753 B-)] 

يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػماّب ُمتَّك اعمًٙملم:  د اإلهلل ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مد  ًُّ يس أنٌا ُم٘مار اًمتَّج ٜما ٟم٘مقـ إقَّ اجلًد اإلهلل إٟمَّ »]- 38صؼؼ ,, دير اًم٘مد 

لح ذم سمٓمـ اًمٕمذراء سمٓمري٘مة ُ ًيٜمٓمؼ هبا يًلم طًمٌٌؾي سمف ُمـ اًمرُّ ّنَّف مل يٙمـ حًمتاضماه إمم زرع سمنم )ًمًٞمقًمد سمف(  - ومٌٌٙمر اًم٘مد 

لح هق ٟمٗمًف يماق سمايمقرة  ؿ, اًمذيـ ًيقًميدلق ُمـ اهلل سماًمرُّ لُ , لُ ُمـ ُمِمٞمئة ضمًد, دفُ ُمـ , ًلًمٌدلا" اًمذيـ ىمٞمؾ قمٜمٝمؿ أهنَّ

عمٞمَلد  ش سمايمقرة» ومٛمٞمَلد اعمًٞمح ىمد صار(- PG 72, 500 BC- 22:  2)شمٗمًػم ًمقىما "-ش ًمٙمـ ُمـ اهلل, ُمـ ُمِمٞمئة رضمؾ

لح اًمً٘مًدس لح اًمً٘مًدس-  وم٘مد صار هق سمٌّمٗمتف اّلـ - »اًمٌنمية يًمٍٚمٝما ُمـ اهلل سمقاؾمٓمة اًمرُّ  ذًمؽ ًمٜمرشم٘مل ٟمحـُمقًمقداه ُمـ اًمرُّ

لح" ًمٙمـ ُمـ اهلل, لُ ُمـ ُمِمٞمئة رضمؾ, لُ ُمـ ُمِمٞمئة ضمًد, ُ ُمـ دف, "أجْماه إمم ُمٞمَلد ضمديد رلطمل )اعمًٞمح لاطمد- ش سمقاؾمٓمة اًمرُّ

PG 75, 1272 -)دك ًُّ لطمل اًمذن ًمٜما هق هماية ُمٞمَلد اعمًٞمح لهق هماية دم رٟما وم٢مٟمَّف هلذك اًمٖماية ىمد صار ٌُمثٚمٜما, : »ومٝمذا اعمٞمَلد اًمرُّ ًمٙمٍل حًير 

ًمٙمل ٟمًتٓمٞمع ٟمحـ أجْماه أق ٟمٖمتٜمل سماًمقُدة اًمتل ُمـ - وماًمٙمٚمٛمة اًمذن ُمـ اهلل اِب ىمد صار ُمٕمٜما ُمقًمقداه سمحًب اجلًد, ٚمٜما إظمقة ًمفلجيٕم

لح اًمً٘مًدس ك سمٕمد ألُداه ًمٚمجًد, اهلل سماًمرُّ ـ سماحلرٍن إمم ُما هق ومقؾ اًمٓمٌَّٞمٕمة, ومَل ًٟمدقمي ك ألُداه هلل سماًمٜم ٕمٛمة, سمؾ ٟمتحقَّ ضمٕمؾ ّنَّف ىمد , ومٜمًدقمي

 [(-PG 76, 125- 2:  3)وٍد ٟمًٓمقر ش ذاؿ اًمذن هق لطمدك سماًمٓمٌَّٞمٕمة لسماحلٍؼ اسمـ اهلل اًمقطمٞمد, ٟمٗمًف يمقاطمد ٌُمٜمٍا

 أظمذٟما ؿمٙمٚمف لٌسٟما ُمثٚمف: 

يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػماّب ُمتَّك اعمًٙملم:  د اإلهلل ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مد  ًُّ يس أنٌا ُم٘مار اًمتَّج يمام ذم سمًاـمة لوم٘مر ًُمذهؾ أظمذ ]- 15صؼؼ ,, دير اًم٘مد 

ة أظمرم أنَّف سم٘مدر ًُمٕمجزة ُمٞمَلد اسمـ اهلل ذم سمٞمت حلؿ, هٙمذا أجْماه ذم سمًاـمة لوم٘مر ًُمذهؾ أظمذٟما ؿمٙمٚمفؿمٙمٚمٜما,  ر ُمرَّ ليمٞمػ : صمٍؿ أقمقد لًأيمر 

ة ُمثٚمٜما ذم يمٍؾ رء ٗمي , هٙمذا ٘مٞم٘مة ضمقهركسمًٌاـمة لوم٘مر لهدلء ًُمذهؾ ُ يتٜماؾمب فماهرك ىمٍط ُمع طم, ىمد صار ذم سمنمية وٕمٞمٗمة ًُمًتْمٕمي

لح اًمً٘مًدس ذم ضمرق  امء, ُمـ ومقؾ, سماحاء لُمـ اًمرُّ ًَّ لقمغم ٟمٗمس اعمًًتقم ُمـ اإلقمجاز اعمًذهؾ يتٍؿ ُمٞمَلد اإلٟمًاق ُمـ اهلل, ُمـ اًم

 [-سمٜمٗمس اًمًٌاـمة اعمًذهٚمة لاًمٗم٘مر اعمًذهؾ اًمذن فماهرك ُ يتٜماؾمب ُمع طم٘مٞم٘مة ضمقهركاعمٕمٛمقدية, 

د اإلاّب ُمتَّك اعمًٙملم:  ًُّ يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػماًمتَّج يس أنٌا ُم٘مار هلل ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مد  د أيمٛمؾ اهلل لقمدك ]- 18, 17صؼؼ ,, دير اًم٘مد  ًُّ سماًمتَّج

ٌ ف ذهٜمٙمؿ أقَّ رضماء اًمٕمقدة إمم اهلل اًمذن ٟمتٙمٚمَّؿ قمٜمف, ًمٞمس هق رضماء خيتٍص ش: ٟمخٚمؼ اإلٟمًاق قمغم صقرشمٜما يمِمٌٝمٜما» اّلـ ٌٍائل, ًأن يا أطم

ٚمف لٟمتٛمٜمٍاك سمًدًُمقع لظمقؽ,  د ذم حلٛمٜما لدُمٜماسماعمًًت٘مٌؾ, ٟمتقؾمَّ ًَّ , لهق ىمائؿو لدائؿو ًمٜما, لىمد شمٍؿ سمؾ هق رضماء طمٍل سمحٞماة اعمًٞمح اًمذن دم

ـي ًمٜما ُمٞمَلداه ُمـ اهلل جماٟماه , ٞمٜما لىماف سمٜماّقَّ اعمًٞمح ًلًمٌدي ومسم٘مٞماف اعمًٞمح-  ٌٛم سمَل اٟمزقماج لُ ظمقؽ يماًمذن أضمراك , لطمٞماة ُمع اهلل إمم اّبد, ومْمي

ٌٜما ذم احلاـ لإمم اّبد أنًٌاء سمؾ أىمرسماء يم٠مهؾى ذم سمٞمت اهلل, ّنَّف ىمد ذم ٟمٗمًف ُمـ ضمٝمتٜما ًٌ - ومٜمحـ ذم اعمًٞمح اعمقًمقد ذم سمٞمت حلؿ ىمد طًم

ه سملم إظم ٚمٞمب لاجلًد لاًمدف ٌسٟما ُ أىمرسماء لطمًب, لصار ًُمِماهباه ًمٜما ذم يمٍؾ رءقة, صار ًمٜما سمٌٙمرا سمؾ ًُمتَّحديـ سمف يم٠مقمْماء ذم , لسماًمّمَّ

ٌف, اجلًد قمٞمٜمف قرة لاًمِمَّ ٌف يم٘مّمد اهلل ًُمٜمذ , إقَّ طمٞماشمٜما ُمع اهلل ىمد صارت ذم احل٘مٞم٘مة طمٞماة ذم اهلل, ًمٜما ٟمٗمس اًمّمُّ قرة لاًمِمَّ ًُمٙمتٛمٚمة اًمّمُّ
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ؾ طمٞماشمٜما ؾمٓمة اعمًٞمح- هذا رضماء قمٔمٞمؿ ُ ٟمؽمضٍماك يم٠منَّف سمٕمٞمد قمٜمٍا, سمؾ ٟمحٞماك, ّقَّ اعمًٞمح لرلح اعمًٞمح ومٞمٜما, , سمقا اًمٌدء متاُماه  لىمد ؿمٙمَّ

ُمف ًمٜما اهلل ذم اسمٜمف ًمـ يٜمزقمف ٌُمٜمٍا ىمط, سماًمٗمٕمؾ ًمٜمٙمقق قمغم ؿمٙمٚمف  [-لاًمذن ىمدَّ

 وامق طمٞماة أبدية ُمع اهلل: 

د اإلهلل ذم اّب ُمتَّك اعمًٙملم:  ًُّ يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػماًمتَّج يس أنٌا ُم٘مار شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مد  اد اّىمٜمقُمل اًمقصمٞمؼ سملم ]- 16صؼؼ ,, دير اًم٘مد  اُحت 

ـي ًمٜما لضمقداه لطمٞماة أبدية ُمع اهلل سمَل هتديداًمَلهقت لاًمٜماؾمقت ذم اعمًٞمح,  ٌٛم ًمٞمس يمام يماق حيٞما آدف ىمديامه حتت هتديد اًمقصٞمة !  وي

د اعمًٞمح لُمٞمَلدكسمؾ إٟمَّف ـماح, سماحٌلرُماق لاًمٓمَّرد لاعمقت ًُّ اد سملم اهلل لضمًد اإلٟمًاق ذم دم اد همػم ىماسمؾ , ا ىمد شمٍؿ اُحت  لـماحا أقَّ هذا اُحت 

دك لُمٞمَلدك ذم قماعمٜما, ًمَلٟمٗمّماـ أبداه لسم٠من طماـ ُمـ اّطمقاـ ًُّ , قمٝمداه أبدياه أق ٟمحٞما ُمع اهلل, لُمـ حلٛمٜما لدُمٜما, هٙمذا وٛمـ اعمًٞمح سمتج

قمٜمدُما قمزَّ قمٚمٞمٜما لاؾمتحاـ ّنَّف هق هق اًمذن أتك إًمٞمٜما ًُمتٌَّحداه سمٜما سمرلطمف ذم ؿمخص يًقع اعمًٞمح, , َل أن هتديدأل سماحلرن حيٞما اهلل ُمٕمٜما سم

اسمٞمة-  ة ُمٞمَلد اعمًٞمحاؾمتحاًمة أبدية أق ٟمذهب إًمٞمف سم٠مضمًادٟما اًمؽمُّ د لىًمقَّ ًُّ  [! أن اهلل ُمٕمٜماش, قمامٟمقئٞمؾ» هذا هق شمٗمًػم اًمتَّج

 اد سماهلل  :اُحت 

يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػماّب ُمتَّك اعمًٙملم:  د اإلهلل ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مد  ًُّ يس أنٌا ُم٘مار اًمتَّج يس يمػمًمُّس أقمٛمؼ ]- 21صؼؼ ,, دير اًم٘مد  ًيٕمتيؼمي اًم٘مد 

د اإلهلل-  ًُّ لطمٞمة اًمٗمائ٘مة اعمًذظمرة ذم ٌهٍ اًمتَّج ؾ سماًمٌ٘مٞميؿ اًمرُّ وماع قمـ طم٘مٞم٘مةُمـ شمٗماقمي ـ اهتٍؿ سماًمد  اد اًمٗمائؼ اُ» لًمذًمؽ ومٝمق أيمثر ُمي حت 

لطمل ؾمقاء ذم يمتاسماشمف اًمتَّٗمًػمية, اًمذن شمٍؿ سملم اًمَلهقت لاًمٜماؾمقت ذم ؿمخص اعمًٞمحش اًمقصػ - ومٝمذك احل٘مٞم٘مة متٚمَّٙمت قمغم شمٗمٙمػمك اًمرُّ

لطمٞمة,  لطمف ًمٚمٕم٘مٞمدة, أل ذم يمتاسماشمف اًمرُّ اد اّىمأل ذم ًذً لطمل أقَّ اُحت  ـ ذم قًمٛمؼ يمٞماٟمف اًمرُّ ٌب ذم ذًمؽ أنَّف شمٞم٘مَّ ًَّ ٜمقُمل اًمذن شمٍؿ ذم اعمًٞمح لاًم

ادٟما سماهلل» هق اًمٙمٜمٞمًة اًمتل هل » لهق سمداية ىمٞماف, شذم اجلٛمٞمع سمقاؾمٓمة اًمقاطمد ,اًمٙمٚمٛمة  ,طًمًٚمقـ اًمٚمُّقهمقس », لهق شسمداية للؾمٞمٚمة احت 

د اإلهلل اًمٗمائؼ اًمقصػش, ضمًدك ًُّ  [-سمٛمٕمٜمك أقَّ اًمٙمٜمٞمًة هل اُمتداد ًمٌنٍ اًمتَّج

د اّب ُمتَّك اعمًٙملم:  ًُّ يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػماًمتَّج يس أنٌا ُم٘مار اإلهلل ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مد  ومًحًٚمقـ اًمٚمُّقهمقس ذم هٞمٙمؾ ]- 32صؼؼ ,, دير اًم٘مد 

ا طًمًٚمقًمف ومٞمٜما, ضمًدك اخلاٍص هق طًمًٚمقـ ـمٌٞمٕمل لًُمٓمٚمؼ همؿ ُمـ هذا اًمٗمرؾ سملم لسماًمٜم ٕمٛمة لاعمًِماريمة, ومٝمق طًمًٚمقـ ٟمًٌل, لأُمَّ - لًمٙمـ قمغم اًمرَّ

يس يمػمًمُّس يرسمط سمٞمٜمٝمام ًُمٌٞم ٜماه أقَّ احلًًٚمقـ اّلـ هق اّؾماس لاًمقؾمٞمٚمة اًمتل هبا يتٍؿ هذيـ اًمٜمَّققملم ُمـ  احلًًٚمقـ, يمثػماه ُما ٟمجد اًم٘مد 

ادٟما سماهلل»احلًًٚمقـ اًمثاين:  ثي ذم اعمًٞمح هق سمداية للؾمٞمٚمة احت  دي :  17)شمٗمًػم يقطمٜما ش  وماًمن  اًمذن طمي

20 -PG 74, 577« -)ه ّقَّ اًمٚمُّقهمقس أظمذ ضمًداه سمنمياه ًمذًمؽ صار داظمٚمٜماٟم - 12)اًمٙمٜمز ذم اًمثاًمقث ش  ٔمرا

PG 75, 204« -)ٟمحـ ٟم٘مٌؾ داظمٚمٜما ( )اًمذن صار إٟمًاٟماه ُمـ أضمٚمٜما, اًمٚمُّقهمقس اًمذن ُمـ اهلل اِب ,

آظمذاه ُمٜمٝما , ًم٘مد صار اًمٚمُّقهمقس ضمًداه, لًلًمٌدي سمحًب اجلًد ُمـ اُمرأة, لهق اًمٚمُّقهمقس احلٍل لاعمًحٞمل, لًمٜمٌحث اِق يمٞمٗمٞمة هذا اًمن  

اداه ُ ي٘مٌؾ اُٟمٗمّماـ !  [(-PG 72, 908 – 909- 22:  19)شمٗمًػم ًمقىما ش ضمًدك ًمٙمل يتٌَّحد سمٌٜما احت 
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يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػماّب ُمتَّك اعمًٙملم:  د اإلهلل ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مد  ًُّ يس أنٌا ُم٘مار اًمتَّج اد اًمَلهقت ]- 34, 33صؼؼ ,, دير اًم٘مد  احت 

ادٟما ٟمحـ سماهلل يس يمػمًمُّس اًمتل يٕمقد إًمٞمٝما ذم مجٞمع يمتاسماشمف أقَّ سماًمٜماؾمقت ذم اعمًٞمح أؾماسو ُحت  ائدة قمٜمد اًم٘مد  ًٍ : ُمـ اعمٌادئ اًمٕم٘مائدية اًم

اد اًمذن شمٍؿ ذم اعمًٞمح سملم اًمَلهقت لاًمٜماؾمقت هق أؾماس للؾمٞمٚمة ُ ادٟما ٟمحـ سماهللاُحت  اُمٞمة, يرشمٗمع حت  ًٍ لطمٞمة اًم - لهبذك اًمٕم٘مٞمدة اًمرُّ

ية ) ٍ لطمٞمة اًمن  اد اّىمٜمقُمل إمم ًُمًتقم اخلؼمة اًمرُّ وماع قمـ اُحت  يس يمػمًمُّس ُمـ ًُمًتقم اجلدـ اًمٕم٘مائدن ذم اًمد  ( هلذا mysticalاًم٘مد 

اد اًمٗمائؼ اًمقصػ اًمذن هق اًمٖماية اًمتل ُمـ أضمٚمٝما ضماء اعمًٞمح قمغم د- اُحت  ًَّ د ذم ٟمٗمًف اًمَلهقت  اّرض لدم طمَّ وماعمًٞمح ىمد لي

رها» سماًمٜماؾمقت دٟماش سمٓمري٘مة ُ ًيٛمٙمـ شمّمقُّ ومٝمق اسمـ ومٝمق ًيٕمتيؼم "لاطمداه ُمـ اصمٜملم", : »ُمع اهللش سمقاؾمٓمة ٟمٗمًف» ًمٙمل يًتٓمٞمع سمذًمؽ أق ًيقطم 

دت ومٞمف ة , اًمٓمٌَّٞمٕمتاق اإلهلٞمة لاًمٌنمية, سمٓمري٘مة ُ شًمقصػ لُ شًمٗمحص, ذم ؿمخّمف اًمقاطمد, لاطمد ىمد اضمتٛمٕمت إًمٞمف لاحتَّ ًمتٙمقٟما ٌلطَمدي

رها, لاطمدة ٌب أجْماه ًيٕمتيؼم هق اًمقؾمٞمط سملم اهلل لاًمٜماس, سمٓمري٘مة ُ ًيٛمٙمـ شمّمقُّ ًَّ ٞمئلم - ومٚمٝمذا اًم د داظمؾ ٟمٗمًف اًمِمَّ طمَّ يعي للي ّنَّف ىمد مجي

ة قمٔمٞم, اًمٚمذيـ يماٟما ًُمتٌاقمديـ ضمداه أطمدمها قمـ اِظمر وم٘مد أفمٝمرمها , أقمٜمل اًمَلهقت لاًمٜماؾمقت- ٛمةلاًمٚمذيـ يماق يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام ًهقَّ

َيـ ذم ٟمٗمًف لَم لًُمتٌَّحدي : طمرومٞماه ) ومٝمق ًُمتٌَّحد(- »PG 75, 692, 693- 1)ذم اًمٍثاًًمقث ش لسمذًمؽ رسمٓمٜما سمقاؾمٓمة ٟمٗمًف ُمع اهلل أبٞمف, جًمتٌٛمٕمي

ط هلا, سماُصمٜملم( ًُمتداظٌمؾ  ة ًُمتٌَّحد سماًمٌنمية اًمتل يتقؾمَّ ومٝمق سمٓمٌٞمٕمتف إهل ًمٙمقٟمف - ضمٝمة أظمرم سماهلل اِبلُمـ : ومٝمق ُمـ ضٌمٝمي

- يمام ًيٕمتيؼم أجْماه ُمـ ٟمٗمس هذا اجلقهر, سمؾ سماحلرن يًتٛمٍد لضمقدك ُمـ هذا اجلقهر, اسمـ اهلل اًمقطمٞمد همػم اعمًٜمٗمّمؾ قمـ ضمقهر اًمذن لًمدك

ة أظمرم ومٝمق قمٞمٜمف إٟمًاق سمّمٗمتف ىمد صار ضمًداه,  د سما, ضماقمَله ٟمٗمًف ًُمِماهباه ًمٜمالُمـ ضٌمٝمي ُما يماق سمحًب , سمقاؾمٓمة ٟمٗمًف, هللًمٙمل ًيقطم 

 [(-PG 73, 429 B- 46:  4)شمٗمًػم يقطمٜما ش اًمٓمٌَّٞمٕمة ًُمٜمٗمّمَله ضمداه قمٜمف

يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػماّب ُمتَّك اعمًٙملم:  د اإلهلل ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مد  ًُّ يس أنٌا ُم٘مار اًمتَّج أن أقَّ اعمًٞمح هق سمٕمٞمٜمف ]- 34,36صؼؼ ,, دير اًم٘مد 

د, إهل لإٟمًاق لاطمد اد سماهلل, ذم ٟمٗمًف اإلٟمًاق ُمع اهلل ًمٙمل ًيقطم  - ومٝمذا اجلًد اإلهلل اًمذن ومٞمف حيٍؾ يمٍؾ ٌُمؾء ومٞمًٕمٓمٞمٜما إُمٙماٟمٞمة اُحت 

د سمقاؾمٓمة ٟمٗمًف لذم ٟمٗمًف اًمٌنمية ُمع اهلل: »سمٞمٜمٜما لسملم اهلل ش طمٚم٘مة اًمقصؾ» هق سماحل٘مٞم٘مةاًمَلهقت ضمًدياه,  وم٘مد - إٟمَّف ًيقطم 

ٌَّة ّنَّف, " طمٚم٘مة لصؾ" صار )شمٗمًػم ش )أن اهلل لاًمٌنمية( جيٛمع ذم ٟمٗمًف اًمٓمَّروملم اًمٚمذيـ يًٕمٞماق ُمٕماه ٟمحق اًمقطمدة لاعمح

 " طمٚم٘مة اًمقصؾ" ليم٠منَّف هق, ٟمحـ ٟمتٌَّحد سماِب سمقاؾمٓمة اعمًٞمح يمام سمقؾمٞمط(- »PG74, 192 AB- 6ل  5:  14يقطمٜما 

ًٛمق لسملم اًمٜماؾمقت ًُّ , ليم٠منَّف جيٛمع داظمؾ ٟمٗمًف اًمذيـ شمٌاقمدلا سمٛمثؾ هذا اًم٘مدر, ف اُصمٜملم ذم يمٞماٟمفُمـ طمٞمث أقَّ ًم, سملم اًمَلهقت اًمٗمائؼ اًم

ه ّنَّف هق ٟمٗمًف اهلل سمحًب اًمٓمٌَّٞمٕمة, ّنَّف ًُمتٌَّحد ُمـ ضمٝمة سماهلل اِب ه ّنَّف سماحل٘مٞم٘مة صار إٟمًاٟماه لُمـ ضمٝمة أظمرم سماًمٜماس, ٟمٔمرا ش , ٟمٔمرا

ادٟما سماهلل " اّداة" اإلهلل هقلهذا اجلًد (- PG 73, 1045 C- 14:  10)شمٗمًػم يقطمٜما  )راضمع:  اًمتل هبا شمتٌٍؿ قمٛمٚمٞمة احت 

 PG- 19:  22- لأجْماه: شمٗمًػم ًمقىما PG 72, 552. B- 38:  4- لأجْماه: شمٗمًػم ًمقىما PG 74, 488 A- 13:  17شمٗمًػم يقطمٜما 

 ومًٛمٌارؿو هق هذا اجلًد اإلهلل اعمًٛمتٚمٌئ- ًمٚمُّقهمقس احلاـ ومٞمفّنَّٜما طمٞمٜمام ٟم٘مٌٚمف ومٞمٜما ٟمّمػم ًُمتٌَّحديـ سمف سمٛمثؾ ُما هق ًُمتٌَّحد سما-(, 909 ,72

دٟما سماهلل !, اًمذن سمقاؾمٓمتف ٌسٟما ًذيماء اًمٓمٌَّٞمٕمة اإلهلٞمة, سمًٙمٍؾ ٌُمؾء اًمَلهقت ضمًدياه  ٞمئلم اعمًٗمؽمىميلم » لاحتَّ د سمٜمقعى ُما ذم ٟمٗمًف اًمِمَّ طمَّ ًم٘مد لي

يـ ضمداه قمـ أن  طمتك جيٕمؾ اإلٟمًاق سمذًمؽ دماًٟمس سمٞمٜمٝمام )أن اًمَلهقت لاًمٜماؾمقت(, ضمداه قمـ سمٕمْمٝمام سمحًب اًمٓمٌَّٞمٕمة, لاعمًتٌاقمدي

لح- ذيٙماه ًمٚمٓمٌَّٞمٕمة اإلهلٞمة ؾٌمٞمٚمية اؿمؽمايمٜما ذم اًمرُّ ثي ذم اعمًٞمح هق سمداية للي دي ادٟما سماهلل !, وماًمن  اًمذن طمي  20:  17)شمٗمًػم يقطمٜما ش لاحت 
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أن ًذيماء ذم , ًذيماء ذم ضمٜمًف: أن طمرومٞماه  ) لسماإلمجاع ىمد ٌسٟما أىمرسماء هلل اِب(- »PG 74, 557-560- 21ل

 [(-PG 73, 869 C- 37:  8)شمٗمًػم يقطمٜما ش سماجلًد اًمذن ذم ٌهٍ اعمًٞمح !( ـمٌٞمٕمتف اإلهلٞمة

 اًمٙمٚمٛمة ىمد طمؾَّ ذم اجلٛمٞمع: 

يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػماّب ُمتَّك اعمًٙملم:  د اإلهلل ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مد  ًُّ يس أنٌا ُم٘مار اًمتَّج اًمٙمٚمٛمة ىمد طمؾَّ ذم اجلٛمٞمع ]- 31, 30صؼؼ ,, دير اًم٘مد 

يس يمػمًمُّس قمغم ىمقـ يقطمٜما اإلٟمجٞمكم: سمقاؾمٓمة اًمقاطمد ٓمر 14:  1)يق ش لاًمٙمٚمٛمة صار ضمًداه لطمؾَّ ومٞمٜما»- يمثػماه ُما يٕمتٛمد اًم٘مد  (, )اًمِمَّ

ش ومٞمٜما» هقش ημιν εν» ث اعمٕمٜمك اعمٌاذ ًمٕمٌارةطمٞم, ημιν εν εσκηνωσεν καιاًمثاين ُمـ هذك اِية هق ذم اّصؾ اًمٞمقٟماين: 

ًمفش, سمٞمٜمٜما» لًمٞمس يس يمػمًمُّس ذم يمٍؾ أىمقا ها اًم٘مد  د اًمٙمٚمٛمة لطًمًٚمقـ اًمٙمٚمٛمة ذم يمٍؾ لاطمد ُمٜما(, لهبذا اعمٕمٜمك ًيٗمن  ًُّ : ًمٙمل يرسمط سملم دم

)يًقع(, ّنَّف إذ ىمد اؾمتٕمٚمـ اًمقاطمد  ٓمة اًمقاطمدوماًمٙمٚمٛمة ىمد طمؾَّ ذم اجلٛمٞمع سمقاؾم!  ُما أقمٛمؼ هذا اًمن  اًمٙمٚمٛمة صار ضمًداه لطمؾَّ ومٞمٜما", »"

ة ُمـ ضمٝمة رلح اًم٘مداؾمة,  ت ُمٜمف إمم يمؾ ضمٜمس اًمٌنمية)يًقع( أنَّف اسمـ اهلل سمً٘مقَّ طمتك إٟمَّف سمًٌب اًمقاطمد اًمذن ٌُمٜمٍا , ومٝمذك اًمٙمراُمة اُمتدَّ

(- لذم شمٗمًػمك إلٟمجٞمؾ ُمتَّك ي٘مقـ: PG 73, 161- 14:  1)شمٗمًػم يقطمٜما "---ش أنا ىمٚمت إٟمَّٙمؿ آخٝمة: "أدريمتٜما ٟمحـ أجْماه اِية اًم٘مائٚمة

ا ًمف, وم٘مد طمؾَّ ومٞمٜما يمٚمٛمة اهلل» ك PG 72, 401 B- 18:  11)شمٗمًػم ُمتَّك ش لضمٕمؾ ضمًد اًمٌنمية ظماصًّ اًمٙمٜمز ذم »(- لذم يمتاسمف اعمًًٛمَّ

ة, ًم٘مد طمؾَّ ومٞمٜما يمٚمٛمة اهللش: »اًمٍثاًًمقث (- لذم PG 75, 364 C- 21ٍثاًًمقث )اًمٙمٜمز ذم اًمش ًمٙمل يرومع اًمذن سمَل يمراُمة إمم يمراُمتف اخلاصَّ

, أرضمقيمؿ, يمٞمػ أقَّ ش: »لاًمٙمٚمٛمة صار ضمًداه لطمؾَّ ومٞمٜما»ي٘مقـ سمخّمقص اِية ش شمٕماًمٞمؿ ذم دمًد اُسمـ اًمقطمٞمد»يمتاب  ُطمٔمقا

ج سمحٙمٛمة يمٍؾ ـمٌٞمٕمة اًمٌنم سم٘مقًمف أقَّ اًمٙمٚمٛمة "طمؾَّ ومٞمٜما"-  أق ي٘مقـ  , زمقمغم ُما يٌدل  , ومٝمق ي٘مّمد سمذًمؽاإلٟمجٞمكم )يقطمٜما( اًمَلهقيت ًيتق 

لح اًمً٘مًدس َُّ ًمٙمل ٟمٖمتٜمل ٟمحـ أجْماه سمنميمة اًمٚمُّقهمقس سمقاؾمٓمة اًمرُّ د اًمٙمٚمٛمة مل حيدث ّجٍة هماية أظمرم إ ًُّ ش ومٜمًتٛمد ُمٜمف همٜمك اًمتٌَّٜمل, أقَّ دم

د اُسمـ اًمقطمٞمد-  ًُّ  [(-PG  75, 1400)شمٕماًمٞمؿ ذم دم

 ٚمٞمب  :ُمقت اإلهل قمغم اًمّمَّ

د اُسمـ اًمقطمٞمدإؾمحؼ إيٚمٞما ُمٜمًك:  ًُّ ٕمب يمٍٚمف لًي٘مٍر سماِيتُمـ اًمً٘مٍداس اإلهلل: ]- 35صؼ ,, دير اًم٘مديًة دُمٞماٟمة دم , آُملم: »هيتػ اًمِمَّ

ٌ حؽ, ًٟمٌاريمؽ يا رب, سمٛمقشمؽ يا رب ًٟمٌنم  , آُملم, آُملم ٛمقات ٟمٕمؽمؽ, ًٟمً ًَّ ؾمة لًصًٕمقدؿ إمم اًم ع إًمٞمؽ يا , لسم٘مٞماُمتؽ اعمً٘مدَّ لٟمتيَّ

 [-اإليامق اّرصمقذيمز ًمٚمٙمٜمٞمًة اجلاُمٕمةهذك صٞمٖمة ؾمٙمٜمدرية شًمٕمؼم  سمّمدؾ قمـ ش- إهلٜما
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o اد ـمٌٞمٕمة  :لاطمدة سمٕمد اُحت 

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  يس ]- 64صؼ ,, اجلزء اّلـ, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ ىماـ اًم٘مد 

د اعمًت٠من س سماًمٙمامـسمٓمٌٞمٕمة لاطمدة لأىمٜمقف لاطمد هلل إٟمَّف جيب أق ٟمٕمت٘مد »أثٜماؾمٞمقس:   ً , لُمـ ُ ي٘مقـ سمٖمػم ذًمؽ وم٢مٟمَّف خًياصؿ اًمٙمٚمٛمة اعمًتج

يًلم- لح اًمً٘مًدسهذا اًمقاطمد »لىماـ أجْماه: ش اهلل لحًيارب اِسماء اًم٘مد  , لًمٞمس اسمـ اًمقاطمد لاسمـ اإلٟمًاق سماجلًد, هق اسمـ اهلل سماًمرُّ

د اًمذن ٟمًجد ًمف ُمع ضمًدك ؾًمًجقداه سمؾ ـمٌٞمٕمة ل, أطمدمها ُمًًجقد هلا لاّظمرم همػم ُمًجقد هلاـمٌٞمٕمتاق   ً اطمدة ًمٙمٚمٛمة اهلل اعمًتج

 [-شلاطمداه 

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  ىماـ ]- 65, 64صؼ ,, اجلزء اّلـ, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

يس إهمريٖمقريقس:  , »اًم٘مد  ـو لاطمدو ادلًمٞمس ًمٚمٛمًٞمح ـمٌٞمٕمتاق سمٕمد هق اسم ومٓمٌٞمٕمة اًمَلهقت لـمٌٞمٕمة , لُ ًُمٗمؽمىماه لُ خًمتٚمٓماه , اُحت 

امء: اًمٜمٍاؾمقت اضمتٛمٕمتا إمم لطمداٟمٞمة لصارشما لاطمداه  ًَّ لًمٞمس هق اسمٜمل ش, هذا هق اسمٜمل احلٌٞمب اًمذن سمف ًهرت», لىماـ اهلل اِب ُمـ اًم

دي ًمف اعمجقس, لآظمر اسمـ ُمريؿ, إذ ىماـ اسمٜمل سمٛمٕمٜمك أنَّف ًمٞمس لاطمداه ًلًمٌدي ذم اعمٖمارة لآظمر ؾمي  سمؾ هق اًمقاطمد لطمدك ُمـ ضمقهرن جي

دك قمغم اّرض أباه, لُ شمٓمٚمٌقا ًمف ذم لُمـ ضمقهريمؿ سماًمٜمٍاؾمقت, سماًمَلهقت ًُّ , ؿماهبٜما ذم يمؾ رء ُما قمدا اخلٓمٞمة لطمدها, ُ شمٓمٚمٌقا ًمتج

امء- ًَّ ا, سمؾ هق سمَل أب قمغم اّرض, لهق سمَل أف ذم اًم امء ًأُمَّ ًٍ  [شاًم

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  يس ]- 65صؼ ,, اجلزء اّلـ, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ ىماـ اًم٘مد 

ٙمٜمدرن:  ًَّ ن اًمٜمٍاؾمقت ُمـ اًمَلهقت»يمػمًمُّس اًم ن اًمٙمٚمٛمة ُمـ اًمٜمٍاؾمقت إٟمَّٜما ُ ًٟمٕمر  اد اًمٖماُمض اًمذنُ   لُ ًٟمٕمر  سمٕمد ذًمؽ يٌ٘مك اُحت 

دشما, هق ؿمٞمئلم اضمتٛمٕما إمم لاطمداعمًٞمح اًمقاطمد  , سمؾ ٟمٕمؽمؽ أقَّ ًيٛمٙمـ شمٗمًػمك د, لأقَّ اًمٓمٌَّٞمٕمتلم احتَّ ًَّ , ومٚمٜمٕمؽمؽ لاًمٙمٚمٛمة صار إٟمًاٟماه لدم

سمٛمًٞمح لاطمد ُ سماصمٜملم, لُمـ أضمؾ ذًمؽ أىمقـ: إقَّ يمٚمٛمة اهلل ُ ًيدقمك يًقع اعمًٞمح سماٟمٗمّماًمف قمـ اجلًد, لُ اعمقًمقد ُمـ اًمٕمذراء 

ا ك يًقع اعمًٞمح إُ سماحت   [شدك ُمع اًمٙمٚمٛمة-ًيًٛمَّ

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  ًرسمَّام ًُمٕمؽمض ]- 65صؼ ,, اجلزء اّلـ, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

ومٙمٞمػ يٕمتؼم (, 22.  4ُمـ هق ذًمؽ اًم٘مائؾ ًمٚمًاُمرية: أنتؿ شمًجدلق حا ًمًتؿ شمٕمٚمٛمقق لٟمحـ ٟمًجد حا ٟمٕمٚمؿ )يق »ي٠ًمـ ىمائَله: 

اضمديـ لهق اإلهل ؟ا ًَّ اُمرية  -شعمًٞمح ٟمٗمًف ُمـ ومئة اًم ًَّ , هق يًقع اعمًٞمح اًمقاطمد لطمدكاإلضماسمة قمغم ذًمؽ: إقَّ اًمذن يماق يتٙمٚمَّؿ ُمع اًم

اضٌمد ًٍ ق ُمـ اًمٜمٍاؾمقت اًم جقد, اعمًٙمقَّ ًُّ  [-ًمٙمٜمَّف ُمع ذًمؽ هق سمٓمٌٞمٕمة لاطمدة, ّنَّف إهل لإٟمًاق, لاًمَلهقت اًمقاضمب ًمف اًم

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  ي٘مقـ ]- 66, 65صؼ ,, اجلزء اّلـ, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

ٗمٞمٜمة ؟»ؾمائؾ آظمر:  ًَّ رة اًم ياح ىمٌؾ أق يذهب ليٜماف ذم ُم١مظم  ش- هؾ مل يٙمـ اعمًٞمح يٕمٚمؿ سمام ؾمًٞمٕماٟمٞمف اًمتََّلُمٞمذ ُمـ هقـ اًمٌحر لاًمر 

ذًمؽ: إقَّ اًمًٞمد اعمًٞمح ًمف اعمجد يٕمٚمؿ يمؾ رء ذم لىمتف, لًمٙمٜمف ًمتٕمب اجلًد ٟماف ًمٞمًؽميح, لًمٙمـ قمٜمدُما ذهب اًمتََّلُمٞمذ  لاإلضماسمة قمغم

ٗمٞمٜمة ىمائٚملم:  ًَّ رة اًم يح لأؾمٙمت اًمٌحر ىمائَله: ش أُما هًيٍٛمؽ أق هنٚمؽ ؟»إًمٞمف ذم ُم١مظم  ومّمار هدلء قمٔمٞمؿ- ش, أؾمٙمت لاسمٙمؿ»ىماف لاٟمتٝمر اًمر 

يح لأؾمٙمت اًمٌحر سماًمَلهقت, د اعمًٞمح ىمد شمٕمب لٟماف سماًمٜمٍاؾمقتُ شمً٘مؾ زم إقَّ اًمًٞم , ّنَّٜمل أىمقـ ًمؽ إقَّ يًقع اعمًٞمح ًمف لًمٙمـ اٟمتٝمر اًمر 
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يح لأؾمٙمت اًمٌحر,  د اًمذن اٟمتٝمر اًمر   ً د, لهق ذات اإلهل اعمًتج  ً لأنَّف ـمٌٞمٕمة لاطمد سمٕمد يمؾ اعمجد هق اًمٜمٍائؿ سمٓمٌٞمٕمتف اًمقاطمدة, إهل ًُمتج

اد د, لاطمدة لُمِمٞمئة, اُحت   ً ؽ اإلهل اعمًتج ؽ ذم يمؾ اّطمقاـ شمٍمُّ  [-ليتٍمَّ

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  ُمـ يمؾ ذًمؽ ]- 66صؼ ,, اجلزء اّلـ, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

ـَ صمؿَّ , وماديٜما اًمٕمٔمٞمؿ هق ذل ـمٌٞمٕمة لاطمدة لأىمٜمقف لاطمد لُمِمٞمئة لاطمدةيتٌَّْمح أق  لإٟمَّام ٟم٘مقـ إٟمَّف إهل , ُ يّمٍح أق ٟم٘مقـ إٟمَّف إهل لإٟمًاق ومٌٛم

د(,  ًُمت٠من س  ً يًلم)أن: ًُمتج , لُ خيٗمك أق اُقمت٘ماد سمٓمٌٞمٕمة اهلل اًمقاطمدة اًمٙمٚمٛمة لُمـ ي٘مقـ سمٖمػم ذًمؽ ومٝمق خًياصؿ اهلل لحًيارب اًم٘مد 

ا ًمًائر يمٜمائس اعمًٞمحٞمة  د مل يٙمـ اقمت٘ماد يمٜمٞمًة اإلؾمٙمٜمدرية لطمدها, سمؾ يماق اقمت٘ماداه قماُمًّ  ً لاًمذن , طمتك جمٛمع ظمٚم٘مدلٟمٞما اعمِمئقفاعمًتج

اد ٚمٞمؿ أقَّ , لفمٚمَّت يمٜمٞمًة اإلؾمٙمٜمدرية قمغم ًأظٌمذي ومٞمف سماًمٓمٌَّٞمٕمتلم ًمٚمًٞمد اعمًٞمح سمٕمد اُحت  ًَّ اد ًُمٕمت٘مدها اًم اًمًٞمد اعمًٞمح ـمٌٞمٕمة لاطمدة سمٕمد احت 

 [عمًخٚم ّمٜما اًمٍّماًمٌح رٍب اعمجد يًقع- لُمِمٞمئة لاطمدة, اًمٓمٌَّٞمٕمتلم

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  ذم ىمقًمف ]- 78, 77صؼ ,, اجلزء اًمثاين, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

 »ٛمف أجْماه: شمٌارؿ اؾم
ٌ
ء امي ًَّ ٌذن ًهقي ذٌم اًم اٌق اًمَّ ًي ـً اإٌلَٟم  اسَم

ٌ
ء امي ًَّ ـي اًم ـي ٌُم زي ٌذن ٟمي  إٌَُّ اًمَّ

ٌ
ء امي ًَّ ٌٕمدي إمٌمي اًم دو صي ًميَٞمسي أيطمي إقَّ اًمذن ٟمزـ (- 13.  3)يق  شلي

امء هق أىمٜمقف اًمٙمٚمٛمة اّززم ًَّ لح اًمً٘مًدس ُمـ ُمريؿ , ُمـ اًم ق سمٗمٕمؾ اًمرُّ ه اًمٕمذراءأٍُما اسمـ اإلٟمًاق ىمد شمٙمقَّ ا , يقف أرؾمؾ اهلل ُمَليمف ًُمٌنم 

د اإلهلل,  ًُّ يًة ُمريؿ هبذا اًمتَّج ُمٜملاًم٘مد  اد أىمٜمقف اًمٙمٚمٛمة اّززم ُمع اجلًد اًمزَّ , أصٌح ُمـ لصػملرهتام ـمٌٞمٕمة لاطمدة, لًمٙمـ ُحت 

لرة أق  يًة ُمريؿ اًمٕمذراءاًميَّ امءإ» ًي٘ماـ قمـ اعمقًمقد ُمـ اًم٘مد  ًَّ  [-شٟمَّف ٟمزـ ُمـ اًم

ص ُمتَّ  لىمقًمف أجْماه: ]- 78صؼ ,, اجلزء اًمثاين, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةك ًُمرضماق: اًمً٘مٛمُّ

ـً سمٌٌف سميَؾ » ـَ ًي١َمٌُم َٚمٌؽي يًمؾُّ ُمي َل ُي هيي طٌمٞمدي ًمٌٙمي ـي اسَمٜميًف اًَمقي ذي تَّك سمي ي طمي املي ً اًَمٕمي بَّ اَّللَّ ا أيطمي ذي ٙمي ًف ّينًَّف هي ةً  شميًٙمقًق ًمي لاوحاه أقَّ (- 16.  3)يق  شاحَليٞمياًة اّيبيٌديَّ

د صار ـمٌٞمٕمة لاطمدة ُمـ ـمٌٞمٕمتلم, اًمٌذـ لاعمقت مًها ُمـ ظمّمائص اًمٜمٍاؾًمقت دلق اًمَلهقت ًُّ , ًمٙمـ ّقَّ أىمٜمقف اًمٙمٚمٛمة اّززم سمٕمد اًمتَّج

 [-ش--- إًمخ سمٛمقشمؽ يا رٍب ًٟمٌنم  , آُملم, آُملم», لٟم٘مقـ ذم اًمً٘مٍداس اإلهلل: شإٟمَّف سًمٌذـ لُمات قمـ ظمَل اًمٕمامل»ومٜمحـ ٟم٘مقـ: 

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  لىمقـ سمقًمس ]- 78صؼ ,, اجلزء اًمثاين, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

لًح اًَم٘مً »أجْماه:  ًٙمًؿ اًمرُّ تٌل أيىمياُمي قٌمٞمٌَّة اًمَّ جٌليٌٛمٞمٌع اًمرَّ ًٙمَؿ لي
ًٌ ًزلا اذاه ّينًَٗم ٌ قًمقا اطٌَمؽمي َ ةه ًمؽٌمي اىٌمٗمي ا أيؾمي ٌُمفٌ ًدًس وٌمٞمٝمي ا سمٌدي تٌل اىَمتيٜمياهي  اًمَّ

ٌ
ةي اهلل ًي ٜمٌٞم .  20)أع  شيمي

ف(, 28 ك قمـ اًمٚمحؿ لاًمدَّ  [-لًمقُ لطمدة اًمَلهقت لاًمٜماؾمقت, حا يماق هذا اًمتَّٕمٌػم صحٞمحاه , لُ خيٗمك أقَّ اًمَلهقت ًُمٜمزَّ

ٍٞمة ـمٌٞمٕمة اعمًٞمحاًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث:  اًمًٞمد اعمًٞمح هق اإلهل اًمٙمٚمٛمة قم٘مٞمدة يمٜمٞمًتٜما: ]- 7صؼ ,اإليمٚمػميٙمٞمة ًمألىمٌاط اّرصمقذيمس , اًمًٙمٚم 

ً  اعمً  , اداه يماُمَله أىمٜمقُمٞماه ضمقهرياه احت  , اظمتَلط لُ اُمتزاج لُ شمٖمٞمػم سمٖمػم د سمٜماؾمقشمفحٌ تَّ ُهقشمف ُمً , لٟماؾمقت يماُمؾ, ًمف ُهقت يماُمؾ, دتج

اد دائؿ لهذا اُحت  (- 16.  3 يت 1ش )قمٔمٞمؿ هق ه اًمت٘مقم , اهلل فمٝمر ذم اجلًد»قمٔمٞمؿ  ف هٌّ إٟمَّ ٞمؾ قمٜمف , طمتك ىمٌ ف قمٜمٕمؼم  شمٕمجز اًمٚمٖمة أق شمً 

 ٌٞمٕمة اًمَلهقشمٞمةاًمٓمَّ - شٗمارؾ ٟماؾمقشمف حلٔمة لاطمدة لُ ـمرومة قملمُهقشمف مل يً  إقَّ »اس اإلهلل دٍ - ٟم٘مقـ قمٜمف ذم اًم٘مً لُ يٗمؽمؾ ٓمٚم٘ماه ُ يٜمٗمّمؾ ُمً 

ر ـمٝمَّ س دً لح اًم٘مً - اًمرُّ سدً لح اًم٘مً ُمـ اًمٕمذراء ُمريؿ سمٕمٛمؾ اًمرُّ ( اًمٚمقضمقس) قشمٞمة اًمتل أظمذها اًمٙمٚمٛمةاؾًم اًمٜمٍ دت سماًمٓمٌٞمٕمة احتَّ ( اهلل اًمٙمٚمٛمة)

د سمف اسمـ اهلل ق ُمـ دُمائٝما ضمًداه احتَّ قَّ ليمي , ًتقدع اًمٕمذراء ـمٝمارة يماُمٚمة طمتك ُ يرث اعمقًمقد ُمٜمٝما ؿمٞمئاه ُمـ اخلٓمٞمة اّصٚمٞمةس ُمً لىمدَّ 
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ٌٞمٕمتلم اإلهلٞمة لاًمٌنمية داظمؾ اد اًمٓمَّ لسماحت  س ذم رطمؿ اًمًٞمدة اًمٕمذراء- ٘مدَّ ٜمذ اًمٚمحٔمة اّلمم ًمٚمحٌؾ اعمً ُمً  ادهذا اُحت   - لىمد شمؿٍ اًمقطمٞمد

ً  هل ـمٌٞمٕمة اهلل اًمٙمٚمٛمة اعمً  ,ٟمت ُمٜمٝمام ـمٌٞمٕمة لاطمدةرطمؿ اًمًٞمدة اًمٕمذراء شمٙمقَّ   [-دتج

ٍٞمة اإليمٚمػميٙمٞمة ًمألىمٌاط اّرصمقذيمس ـمٌٞمٕمة اعمًٞمحاًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث:  لاًم٘مديس يمػمًمُّس اًمٙمٌػم قمٚمَّٛمٜما أق ُ ٟمتحدث ]- 9صؼ ,, اًمًٙمٚم 

اد يًة اًمٕمذراء, قمـ ـمٌٞمٕمتلم سمٕمد اُحت  دت ًأىمٜمقُمٞمًّا سماًمٓمٌَّٞمٕمة اًمٌنمية داظمؾ رطمؿ اًم٘مد  لًمٙمـ - ومٞمًٛمٙمـ أق ٟم٘مقـ إقَّ اًمٓمٌَّٞمٕمة اًمَلهقشمٞمة احتَّ

اد ُ ٟمٕمقد - ومتٕمٌػم اًمٓمٌَّٞمٕمتلم يقطمل سماُٟمٗمّماـ لاُومؽماؾ- لُمع أقَّ أصحاب ًُمٓمٚم٘ماه ٟمتٙمٚمَّؿ قمـ ـمٌٞمٕمتلم ذم اعمًٞمح سمٕمد هذا اُحت 

ادمها, إُ أقَّ ٟمٖمٛمة اُٟمٗمّماـ يمام شمٌدل لاوحة ذم جمٛمع ظمٚم٘مٞمدلٟمٞمة, ُما ضمٕمٚمٜما ٟمرومْم يس  فاًمٓمٌَّٞمٕمتلم ي٘مقًمقق سماحت  --- لًٟمٌٗمل اًم٘مد 

 [-ديً٘مقرس اإلؾمٙمٜمدرن سمًٌب هذا اًمرومض

ٍٞمة اإليمٚمػميٙمٞمة ًمألىمٌاط اّرصمقذيمس ـمٌٞمٕمة اعمًٞمحاًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث:  اد: ]- 12صؼ ,, اًمًٙمٚم  اد سمٖمػم اظمتَلط لُ اُمتزاج ـمٌٞمٕمة اُحت  احت 

ُمثؾ , لُ اُمتزاضماه ُمثؾ اظمتَلط اًم٘مٛمح سماًمٍِمٕمػم- ًمٞمًت اظمتَلـماه اعم٘مّمقد أقَّ لطمدة اًمٓمٌَّٞمٕمة هل لطمدة طم٘مٞم٘مٞمة: لُ شمٖمٞمػم لُ اؾمتحاًمة

َزج اًمٚمٌَّـ سماحاء َزج اخلٛمر سماحاء أل ُمي ٌات- يمام مل حيدث شمٖمٞمػم ُمي , ومٛمثَله صماين أيمًٞمد اًمٙمرسمقق ومٞمف يمرسمقق ُمثؾ اًمذن حيدث ذم اعمًريمَّ

اد, سمٞمٜمام مل حيدث شمٖمٞم اد, لوم٘مد ظماصٞمتف اًمتل يماٟمت متٞمزك ىمٌؾ اُحت  ػم ذم اًمَلهقت لُ لأيمًجلم, لىمد شمٖمػم ـمٌع يمؾ ُمٜمٝمام ذم هذا اُحت 

ادمها- يمذًمؽ متَّت اًمقطمدة سملم اًمٓمٌَّٞمٕمتلم سمٖمػم اؾمتحاًمة- ومام اؾمتحاـ اًمَلهقت إمم ٟماؾمقت, لُ اؾمتحاـ اًمٜماؾمقت إمم  ذم اًمٜماؾمقت سماحت 

اد أدم إمم لطمدة ذم اًمٓمٌَّٞمٕمةُهقت, يمام أقَّ اًمَلهقت مل خيتٚمط سماًمٜما ؾمقت, لُ اُمتزج سمف,   [-إٟمَّام هق احتَّ

ٍٞمة اإليمٚمػميٙمٞمة ًمألىمٌاط اّرصمقذيمس ـمٌٞمٕمة اعمًٞمحقدة اًمثاًمث: اًمٌاسما ؿمٜم اد ذايٍت ]- 15صؼ ,, اًمًٙمٚم  اد اًمٜمَّٗمس لاجلًد, هق احت  إقَّ احت 

اد ًأىمٜمقُمل,  اد اًمٓمٌَّٞمٕمة اإلهلٞمة ًمٚمٛمًٞمح سماًمٓمٌَّٞمٕمة اًمٌنمية ذم رطمؿ اًمٕمذراءضمقهرٍن طم٘مٞم٘مٍل, احت  اد ًأىمٜمقُمل, يمذًمؽ احت  ضمقهرٍن ذايٍت  هق احت 

د اىمؽماق أل ًُمّماطمٌة يمام يزقمؿ ٟمًٓمقر- طم٘مٞم٘مٍل  - لُمع أقَّ ُمثاـ لطمدة اًمٜمَّٗمس لاجلًد ذم اًمٓمٌَّٞمٕمة اًمٌنمية هق ُمثاـ ؿماُمؾ ذم لًمٞمس جًمرَّ

, لقمقدهتا هل إُمٙماٟمٞمة اٟمٗمّماـ اًمٜمَّٗمس قمـ اجلًد سماعمقت, إُ أقَّ هذا اًمتَِّمٌٞمف ومٞمف ًٟم٘مٓمة ٟم٘مصألضمف ؿمٍتك, هل اًمتل ىمّمدٟماها لطمدها, 

ومٚمؿ يٜمٗمّمؾ ُهقشمف قمـ ٟماؾمقشمف حلٔمة - ومٝمل لطمدة سمٖمػم اٟمٗمّماـ, أٍُما لطمدة اًمٓمٌَّٞمٕمة سملم اًمَلهقت لاًمٜماؾمقت ذم اعمًٞمحإًمٞمف سماًم٘مٞماُمة- 

 [-لاطمدة لُ ـمرومة قملم

, اسمـ هلل اعمٕمٌقد أطمدمهاإق  اعمًٞمح ًمٞمس اسمٜملم, ]- 16صؼ ,, اًمًٙمٚم ٞمٍة اإليمٚمػميٙمٞمة ًمألىمٌاط اّرصمقذيمس ـمٌٞمٕمة اعمًٞمحاًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث: 

يس أثٜماؾمٞمقس اًمرؾمقزٍم قمـ اًمًٞمد اعمًٞمح- لٟمحـ ُ ٟمٗمّمؾ سملم ُهقشمف ٟماؾمقشمف- لاِظمر إٟمًاق همػم ُمٕمٌقد ًمٞمس هق » ليمام ىماـ اًم٘مد 

د, لُ ٟمًجد ًمألظمرم, ـمٌٞمٕمتلم ٟمًجد ًمٚمقاطمدة  ً لًمذًمؽ - شاعمًجقد ًمف ُمع ضمًدك ؾمجقداه لاطمداه , سمؾ ـمٌٞمٕمة لاطمدة هل اًمٙمٚمٛمة اعمًتج

ف ًمَلهقت لطمدك دلق اًمٜماؾمقت وم٢مقَّ  د, إذ ُ يقضمد ومّمؾ, ؿمٕمائر اًمٕمٌادة ُ شًم٘مدَّ  ً - إقَّ اًمًٞمد اعمًٞمح هق سمؾ اًمٕمٌادة هل هلذا اإلهل اعمًتج

هقر, لهق ٟمٗمًف اسمـ اإلٟمًاق اًمذن صار سمٙمراه لؾمط إظمقة يمثػميـ )رؤ  (- 29.  8اُسمـ اًمقطمٞمد اعمقًمقد ُمـ ضمقهر اِب ىمٌؾ يمؾ اًمدُّ

ُماق سمٖمػم أٍب- لًمذًمؽ ىماـ اًمرؾمقـ ليمام ىماـ قمٜمف أطم هقر سمٖمػم أٍف, لًلًمٌدي ُمـ اًمٕمذراء ذم ٌُمؾء اًمزَّ د اِسماء إٟمَّف ًلًمٌدي ُمـ اِب ىمٌؾ يمؾ اًمدُّ

ُماق, أرؾمؾ اهلل اسمٜمف ُمقًمقداه ُمـ اُمرأة حتت اًمٜماُمقس» (- إذق, اًمذن ًلًمٌدي ُمـ اًمٕمذراء هق اسمـ اهلل, لرم 40.  4)همؾ  شحا ضماء ٌُمؾء اًمزَّ
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صمؿ , لأظمذ ًمف ٟماؾمقشماه ُمٜمٝما, ىمد طمٍؾ ذم سمٓمـ اًم٘مديًة اًمٕمذراء( اًمٚمقضمقس) إقَّ اُسمـهق اسمـ اإلٟمًاق يمام ىماـ قمـ ٟمٗمًف- ٟمٗمس اًمقىمت 

ت إٟمًاٟماه قمادياه, لهذا اإلٟمًاق ؾمٙمـ ومٞمف اهلل ومٞمام سمٕمد, أل طمٍؾ ومٞمف, أل صار طماُمَله لًمدشمف ًميدي  - لًمٞمس ٌُمثٚمام ي٘مقـ ٟمًٓمقر إقَّ اًمٕمذراء ىمد لي

اد ف اًمٕمٌادة هلذا اعمقًمقد- لـمٌٞمٕمل أىمٜمقُم هلل دلق احت  لس »- لٟم٘مقـ ًمف ذم شمًٌحة اًمثَلصمة شم٘مديًات لًمذًمؽ ومٜمحـ ًٟم٘مد  لس اهلل, ىًمدُّ ىًمدُّ

لس احلل اًمذن ُ يٛمقت,  لس اعمقًمقد ُمٜمؽ ًيدقمك اسمـ اهلل»- يمام ىماـ اعمَلؿ شاًمذن ًلًمٌدي ُمـ اًمٕمذراء ارحٜمااًم٘مقن, ىًمدُّ ًم٘مد - شاًمً٘مدُّ

دت ذم اعمًٞمح   [-اًمٓمٌَّٞمٕمة اإلهلٞمة سماًمٓمٌَّٞمٕمة اًمٌنمية ذم سمٓمـ اًمٕمذراءاحتَّ

إقَّ أمٍهٞمَّة اًمقطمدة ًمٚمٙمٗمارة لاًمٌٗمداء: ] -20, 19صؼ ,, اًمًٙمٚم ٞمٍة اإليمٚمػميٙمٞمة ًمألىمٌاط اّرصمقذيمس ـمٌٞمٕمة اعمًٞمحاًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث: 

د  ً رٍن لأؾماٍد , اإليامق سمٓمٌٞمٕمة لاطمدة ًمٚمٙمٚمٛمة اعمًتج قهي , شمٙمٗمك عمٖمٗمرة وماًمٗمداء ييتيٓميٚمَّب يمٍٗمارة همػم حمدلدة- ًمٚمٌٗمداءهق أُمرو ٌُزفو لضمي

د اهلل اًمٙمٚمٛمة ًمٞمجٕمؾ سمَلهقشمف اًمٙمٍٗمارة همػم حمدلدةظمٓمايا همػم حمدلدة, جلٛمٞمع اًمٜماس ذم مجٞمع اًمٕمّمقر-  ًُّ - لمل يٙمـ ًهٜماؿ طمٍؾ ؾمقم دم

ف يمٍٗمارة همػم ٌٗمداء لطمدها, حا يماق ًُمٙمٜماه قمغم اإلومٚمق أنَّٜما شمٙمٚمَّٛمٜما قمـ ـمٌٞمٕمتلم ًُمٜمٗمّمٚمتلم- لىماُمت اًمٓمٌَّٞمٕمة اًمٌنمية سمٕمٛمٚمٞمة اًم ـمَلؾ أق شًم٘مد 

ٝما- ومٗمل هذك احلاًمة,  ُمقت اًمٓمٌَّٞمٕمة حمدلدة خلَلص اًمٌنم- لُمـ ًهٜما يماٟمت ظًمًٓمقرة اعمًٜماداة سمٓمٌٞمٕمتلم ًُمٜمٗمّمٚمتلم, شم٘مقف يمؾ ُمٜمٝمام سمام خًيّمَّ

ؿ ًمق قمرومقا »يس سمقًمس اًمرؾمقـ ي٘مقـ: - لًمذًمؽ ٟمرم اًم٘مد  اًمٌنمية لطمدها ُ يٙمٗمك ًمٚمٌٗمداء (, 8.  2يمق  1) شحا صٚمٌقا رب اعمجدّهنَّ

ـٍ دًُمة أيمٞمدة قمغم لطمدة اًمٓمٌَّٞمٕمة لًمزلُمٝما ًمٚمٌٗمداء لاًمٙمٍٗمارة لمل ي٘مؾ حا صٚمٌقا اإلٟمًاق يًقع اعمًٞمح-  إقَّ شمٕمٌػم رٍب اعمجد ًهٜما يد

بي سمالاخلَلص
, لًهٜما اُّمر لًمٙمـ اجلًد يماق ًُمتٌَّحداه سماًمَلهقت ذم ـمٌٞمٕمة لاطمدةجلًد, , ّقَّ اًمذن ًصٚمٌبي هق رٍب اعمجد- ـمٌٕماه ًصٚمٌ

يس سمٓمرس اًمرؾمقـ ًمٚمٞمٝمقد  لس اًمٌار, لـمٚمٌتؿ أق يقهب ًمٙمؿ رضمؾ ىماشمؾ- »اّؾماد اًمَلزف ًمٚمخَلص- لي٘مقـ اًم٘مد  أنٙمرشمؿ اًمً٘مدُّ

, ومٚمؿ يٗمّمؾ اًمٓمٌَّٞمٕمتلم لهذا شمٕمٌػم إهلل, ٞماةلًهٜما أؿمار إمم أق اعمّمٚمقب يماق رئٞمس احل(- 14,15.  3)أع  شلرئٞمس احلٞماة ىمتٚمتٛمقك

يس سمقًمس اًمرؾمقـ أجْماه ذم رؾماًمتف إمم اًمٕمؼماٟمٞملم  َٚمب ّمهٞمة لطمدهتام ُمـ أضمؾ قمٛمؾ اًمٌٗمداء- لي٘مقـ اًم٘مد  ّنف »ًُمٓمٚم٘ماه ذم ُمقوقع اًمّمَّ

(- لًهٜما 10.  2)قمب  شٝمؿ سماُِف, لهق آت سم٠مبٜماء يمثػميـ إمم اعمجد, أق يٙمٛمؾ رئٞمس ظمَلصاًمذن ُمـ أضمٚمف اًمٙمٍؾ لسمف اًمٙمٍؾ ُؾ سمذاؿ 

)يمق  شاًمٙمٍؾ سمف لًمف ىمد ظًمٚمٌؼ»ذم جماـ آُُمف, مل يٜمسي ًُمٓمٚم٘ماه ُهقشمف, إذ أنَّف ُمـ أضمٚمف اًمٙمٍؾ, لسمف اًمٙمٍؾ- هذا اًمذن ىماـ قمٜمف ذم ُمقوع آظمر 

ئل ىماـ ًمف: 16.  1 ٞم تاه, لها أنا طمٍل إمم أبد لاحلك ليًمٜمًت  ظمراِأنا هق اّلـ ل»(- لاًمًٞمد اعمًٞمح ٟمٗمًة طمٞمٜمام فمٝمر ًمٞمقطمٜما اًمرا ُمي

ٞم تاه هق اّلـ لاِظمر, لسمٞمدك ُمٗماشمٞمح اهلالية لاعمقت- 17,18.  1)رؤ  شلمم ُمٗماشمٞمح اهلالية لاعمقتاِسمديـ آُملم-  (- ومٝمذا اًمذن يماق ُمي

هق , ٞمس اخلَلصلرئ, لرئٞمس احلٞماة, إذق وماًمذن ُمات هق رٍب اعمجدلهٙمذا مل يٗمّمؾ ُهقشمف قمـ ٟماؾمقشمف ًهٜما لهق يتحدث قمـ ُمقشمف- 

ا ظًمًٓمقرة يمٌػمة قمغم ظمَلصٜما أق ٟمٗمّمؾ ُما سملم اًمٓمٌَّٞمٕمتلم أثٜماء احلديث قمـ ُمقوقع اخلَلص- أجْماه اّلـ لاِظمر , لًمٕمٍؾ اًمٌٕمض إهنَّ

شميلم ؟!ي٘مقـ: لُمـ هذا اًمذن ومّمؾ ؟!  إقَّ »: لي٘مقـ ـمقُمس ُلق أجْماه ٟمٕمؿ ي٘مقـ هذا,  أخٞمس جمٛمع ظمٚم٘مٞمدلٟمٞمة ي٘مقـ سمٓمٌٞمٕمتلم ًُمتٌَّحدي

, وم٢مق يماق هذا اإلٟمًاق لطمدك هق اعمٚم٘مك ًممُف ,شلاًمثاين ُمٚم٘مك ًمإلهاٟمات لاُِف --!, اًمقاطمد ًيٌٝمر اًمٕمجائب, إهل لإٟمًاق, عمًٞمح اصمٜماقا

 [وم٠مٍن ظمَلص إذاه ٟمٙمقق ىمد أظمذٟماك ؟!
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ٍٞمة اإليمٚمػميٙمٞمة ًمألىمٌاط اّرصمقذيمس ـمٌٞمٕمة اعمًٞمحاًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث:  ف ًمٜما اًمٙمتاب آية ]- 22, 21صؼ ,, اًمًٙمٚم  لرم صٚمب اعمًٞمح ًي٘مد 

(- 28.  20)أع  شًمؽمقمقا يمٜمٞمًة اهلل اًمتل اىمتٜماها سمدُمف»مجٞمٚمة ضمداه ذم طمديث اًم٘مديس سمقًمس اًمرؾمقـ ُمع أؾماىمٗمة أومًس طمٞمث ىماـ: 

ف ًهٜما إمم اهلل بي اًمدَّ ًي ف هق دف ٟماؾمقشمف- سمٞمٜمام اهلل رلح, لٟمي ـٍ دًُمة قمجٞمٌة, لاًمدَّ ضمداه قمغم اًمٓمٌَّٞمٕمة اًمقاطمدة ًمٚمٙمٚمٛمة  لًمٙمـ هذا اًمتَّٕمٌػم يًد

د  ً - إقَّ إذ ُ يقضمد اٟمٗمّماـ سملم اًمٓمٌَّٞمٕمتلم, سمَل شمٗمريؼ, طمتك أق ُما يتٕمٚمَّؼ سماًمٜماؾمقت يٛمٙمـ أق ًيٜمًب ذم ٟمٗمس اًمقىمت ًمَلهقت, اعمًتج

ف طمَله عمقوقع اًمٙمٍٗمارة لاًمٌٗمداء- لىمد طمرص ت اًمٙمٜمٞمًة قمغم شمٕمٌػم اًمٓمٌَّٞمٕمة اٟمٗمّماـ اًمٓمٌَّٞمٕمتلم اًمذن ٟمادم سمف ٟمًٓمقر مل يًتٓمع أق ًي٘مد 

ٌة قمغم لطمدة اًمٓمٌَّٞمٕمة-  , لٟمحـ ذم اًمتَّٕمٌػمات اًمٕمادية ٟم٘مقـ وًمَلق ُماتاًمقاطمدة ُمـ أضمؾ أمهٞمة هذا اعمقوقع, يمام ًمٌاىمل اًمٜمتائج أجْماه اعمؽًمشم 

لح ُلُ ٟم٘مقـ إقَّ ضمًدك وم٘مط ىمد ُمات  [ متقت-, إق يماٟمت رلطمف قمغم صقرة اهلل لهٌٝما اهلل ٟمٕمٛمة اخلٚمقد, لاًمرُّ

ٍٞمة اإليمٚمػميٙمٞمة ًمألىمٌاط اّرصمقذيمس ـمٌٞمٕمة اعمًٞمحاًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث:  اعمِمٞمئة اًمقاطمدة لاًمٗمٕمؾ اًمقاطمد: هؾ ]- 22, 21صؼ ,, اًمًٙمٚم 

إٟمَّٜما اًمذيـ ٟمًتخدف اًمًٞمد اعمًٞمح ًمف ُمِمٞمئتاق لومٕمَلق, أن ُمِمٞمئة إهلٞمة لُمِمٞمئة سمنمية- لومٕمَلق, أن ومٕمؾ سماًمَلهقت لومٕمؾ سماًمٜماؾمقت- 

دشمٕمٌػم  ً يس يمػمًمس اًمٙمٌػم,  ـمٌٞمٕمة لاطمدة ًمٚمٙمٚمٛمة اعمًتج لـمٌٞمٕمل - ٟم١مُمـ أقَّ ًمف ُمِمٞمئة لاطمدة لومٕمؾ لاطمد, يمام اؾمتخدُمف ُمـ ىمٌؾ اًم٘مد 

- إقَّ ُما خيتارك اًمَلهقت, ُ ؿمٍؽ أنَّف هق ٟمٗمًف ُما خيتارك لسماًمتازم يٙمقق اًمٗمٕمؾ لاطمداه , شمٙمقق اعمِمٞمئة لاطمدة, أنَّف ُماداُمت اًمٓمٌَّٞمٕمة لاطمدة

 [اعمِمٞمئة لاًمٕمٛمؾ- ُ يقضمد شمٜماىمض ًُمٓمٚم٘ماه سمٞمٜمٝمام ذم اًمٜماؾمقت, ّنَّف

يمٞمػ يٛمقت اًمًٞمد اعمًٞمح لهق ]- 45صؼ ,, دار ٟمقسمار ًمٚمٓمٌاقمة ُمائة ؾم١ماـ لضمقاب ذم اًمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞمة اّرصمقذيمًٞمةاّنٌا سمٞمِمقن: 

د ؟ اجلقاب:   ً , وماإلٟمًاق اًمٕمادن ًمف مل يٛمت سمحًب ـمٌٞمٕمتف اإلهلٞمةًمٙمـ , إقَّ اًمًٞمد اعمًٞمح ىمد ُمات سمحًب اجلًداهلل اًمٙمٚمٛمة اعمًتج

, لهق إٟمًاق لاطمد, ومٌٕمد أق يٛمقت ضمًد اإلٟمًاق, يٌ٘مل رلطماه طمٞماه ّقَّ إهلٜما لًمٙمـ ضمًدك يٛمقت, ومرلطمف ُ يٛمقترلح لضمًد: 

ٚمٞمب(- 27:  12)ُمر ش ًمٞمس هق إهل أُمقات سمؾ إهل أطمٞماء» أٍُما رلطمف , ف ُمات سماجلًدوم٢مٟمَّ , هٙمذا أجْماه قمٜمدُما ُمات اًمًٞمد اعمًٞمح قمكم اًمّمَّ

ًُماشماه ذم اجلًد لًمٙمـ حًمٞمل ذم اًمرلح, اًمذن ومٞمف أجْماه ذهب ومٙمرز ًمألرلاح اًمتل ذم » ليمَلمها ًُمتٌَّحد سماًمَلهقت, اإلٟمًاين ومٌ٘مك طمٞماه 

د ُمـ اعمًٛمٙمـ أق يٛمقت سمحًب اجلًد, لُ يٛمقت سم18:  3سمط  1ش )اًمًجـ  ً قرة ٟمٗمٝمؿ أقَّ اًمٙمٚمٛمة اعمًتج لح (- لهبذك اًمّمُّ حًب اًمرُّ

لح اإلٟمًاين يٛمقتاإلٟمًاٟمٞمة, سماًمٓمٌَّع أجْماه سماعمثؾ, ُ يٛمقت سمحًب اًمٓمٌَّٞمٕمة اإلهلٞمة,   [-لُ اًمَلهقت يٛمقت, ّقَّ ُ اًمرُّ

ٍٞمة اإليمٚمػميٙمٞمة ًمألىمٌاط اّرصمقذيمس اًمَلهقت اعمً٘مارق )اجلزء اّلـ(اًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث:  ٌٞمٕمتلم اقمت٘مادهؿ سماًمٓمَّ ]- 11صؼ ,, اًمًٙمٚم 

ذم ـمٌٞمٕمة  دشماق ُمٕماه حٌ تَّ ُمً , ـمٌٞمٕمة اًمًٞمد اعمًٞمح اًمَلهقشمٞمة لـمٌٞمٕمتف اًمٜماؾمقشمٞمة أقَّ لاعمِمٞمئتلم ذم اًمًٞمد اعمًٞمح: سمٞمٜمام شم١مُمـ اًمٙمٜمٞمًة اًم٘مٌٓمٞمة, 

ً  ـمٌٞمٕمة اًمٙمٚمٛمة اعمً  له, لاطمدة ؾ ٟماؾمقشمف, اًمًٞمد اعمًٞمح يماُمؾ ذم ُهقشمف, ليماُمؾ ذم ٟماؾمقشمف, لأق ُهقشمف مل يٗمار - لٟمحـ ٟم١مُمـ أقَّ دتج

ٕمٌػم اًمذن سمًٌٌف رومْمٜما جمٛمع ظمٚم٘مٞمدلٟمٞمة ؾمٜمة هذا اًمتَّ , ادقمـ ـمٌٞمٕمتلم سمٕمد اُحت   ٓمٚم٘ماه ؿ ُمً ًمذًمؽ ُ ٟمتٙمٚمَّ حلٔمة لاطمدة لُ ـمرومة قملم, 

 [-ف451
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, اًمًٞمد اعمًٞمح ُهقت يماُمؾ لٟماؾمقت يماُمؾ]- 109, 108صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار إيامٟمٜما اعمًٞمحل صادؾ لأيمٞمدسمٞمِمقن طمٚمٛمل: 

اداه يماُمَله ضمقهرياه  شمٞمٛمقصمالس 1) شقمٔمٞمؿو هق ٌهٍ اًمتَّ٘مقم اهلل فمٝمر ذم اجلًد»طمتك ىمٞمؾ قمٜمف إٟمَّف ٌهٌّ قمٔمٞمؿ:  لُهقشمف ًُمتٌَّحد سمٜماؾمقشمف احت 

لح اًمً٘مًدسش اهلل اًمٙمٚمٛمة» اًمٓمٌَّٞمٕمة اًمَلهقشمٞمة(- 16:3 دت سماًمٓمٌَّٞمٕمة اًمٜماؾمقشمٞمة اًمتل أظمذها ُمـ اًمٕمذراء ُمريؿ سمٕمٛمؾ اًمرُّ لح اًمً٘مًدس وماًم, احتَّ رُّ

س ًُمًتقدع اًمٕمذراء ـمٝمارة يماُمٚمة ر لىمدَّ ق ُمـ , طمتك ُ يرث اعمقًمقد ُمٜمٝما ؿمٞمئاه ُمـ اخلٓمٞمة اجلٍدية أل ؿمٞمئاه ُمـ اًمٓمٌَّٞمٕمة اًمٗماؾمدة, ـمٝمَّ ليمقَّ

د سمف اسمـ اهلل اًمقطمٞمد س ذم رطمؿ اًمًٞمد, دُمائٝما ضمًداه احتَّ ٌيؾ اعمً٘مدَّ اد ًُمٜمذ اًمٚمحٔمة اّلمم ًمٚمحي اد اًمٓمٌَّٞمٕمتلم , ة اًمٕمذراءلىمد شمٍؿ هذا اُحت  لسماحت 

ٟمت ُمٜمٝمام ـمٌٞمٕمة لاطمدة د, اإلهلٞمة لاًمٌنمية داظمؾ رطمؿ اًمًٞمدة اًمٕمذراء شمٙمقَّ  ً - لهذا اًمتَّٕمٌػم اؾمتخدُمف لهل ـمٌٞمٕمة اهلل اًمٙمٚمٛمة اعمًتج

يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػم-  ؾًمقزٍم, لُمـ سمٕمدك اًم٘مد  يس أثٜماؾمٞمقس اًمرَّ اد دائؿ سمٖمػم اظمتَلط لُ اًم٘مد  - هذا اُمتزاج لُ شمٖمٞمػم لُ اؾمتحاًمةاحت 

اد اّىمٜمقُمل ًمٚمٓمٌَّٞمٕمتلم اًمَلهقشمٞمة لاًمٌنمية:  ( لًمٞمس هق اُمتزاضماه ُمثؾ 3)- ( ًمٞمس هق اظمتَلـماه ُمثؾ اظمتَلط اًم٘مٛمح سماًمِمٕمػم1)اُحت 

ٌات اًمٙمٞمٛمٞمائٞمة4), أل اًمٚمٌـ سماحاء- اُمتزاج اخلٛمر سماحاء ثَله صماين أيمًٞمد اًمٙمرسمقق ٟماشمج ُمـ , ومٛم( لًمٞمس ومٞمف شمٖمٞمػم ُمثؾ اًمذن حيدث ذم اعمًريمَّ

اد-  اد لوم٘مد ظماٍصٞمتف اًمتل مًتٞم زك ُمـ ىمٌؾ اُحت  اد اًمٙمرسمقق سماّيمًجلم لىمد شمٖمػمت ـمٌٞمٕمة يمؾ ُمٜمٝمام ذم هذا اُحت  ( لًمٞمس ومٞمف 4)احت 

اد دائؿ ُ يٜمٗمّمؾ- لُ اؾمتحاـ اًمٜماؾمقت إمم ُهقت, ومام اؾمتحاـ اًمَلهقت إمم ٟماؾمقت, اؾمتحاًمة , قمؼمَّ قمٜمف ًُمٓمٚم٘ماه لُ يٗمؽمؾ لًمٙمٜمَّف احت 

يس سماؾمٞمٚمٞمقس اًمٙمٌػم ذم اًمً٘مٍداس اإلهلل ىمائَله:   [ش-إقَّ ُهقشمف مل ًيٗمارؾ ٟماؾمقشمف حلٔمة لاطمدة لُ ـمرومة قملم»اًم٘مد 

ًمٚمًٞمد شمٕمٌػم اًمٓمٌَّٞمٕمة اًمقاطمدة ـمٌٞمٕمة لاطمدة ًمٚمًٞمد اعمًٞمح: ]- 109صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار إيامٟمٜما اعمًٞمحل صادؾ لأيمٞمدسمٞمِمقن طمٚمٛمل: 

اد هاشملم اًمٓمٌَّٞمٕمتيلم ذم ـمٌٞمٕمة , اعمًٞمح ًمٞمس اعم٘مّمقد سمف اًمٓمٌَّٞمٕمة اًمَلهقشمٞمة لطمدها لُ اًمٓمٌَّٞمٕمة اًمٌنمية لطمدها لإٟمَّام اًمٓمٌَّٞمٕمة اًمٜمٍادمة ُمـ احت 

د, لاطمدة  ً - ظمقاٍص اًمٜماؾمقتليًمٍؾ , يًمٍؾ ظمقاٍص اًمَلهقت: ـمٌٞمٕمة لاطمدة لًمٙمـ هلا ظمقاٍص اًمٓمٌَّٞمٕمتلم, هل ـمٌٞمٕمة اهلل اًمٙمٚمٛمة اعمًتج

يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػم ث أُ قمٚمَّٛمٜما( ف444 – 377) لاًم٘مد  اد سمٕمد ـمٌٞمٕمتلم قمـ ٟمتحدَّ لقمغم هذا ومٞمًٛمٙمٜمٜما أق ٟم٘مقـ إقَّ اًمٓمٌَّٞمٕمة ---  اُحت 

دت أىمٜمقُمٞماه سماًمٓمٌَّٞمٕمة اًمٌنمية داظمؾ رطمؿ اًمًٞمدة اًمٕمذراء اد ُ ٟمٕمقد ًُمٓمٚم٘ماه ٟمتٙم, اًمَلهقشمٞمة احتَّ ٚمَّؿ قمـ ـمٌٞمٕمتلم ذم لًمٙمـ سمٕمد هذا اُحت 

 [-ومتٕمٌػم اًمٓمٌَّٞمٕمتلم ًيقطمل سماُٟمٗمّماـ لاُومؽماؾ, اعمًٞمح

ؾًمقزٍم )]- 111,  110صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار إيامٟمٜما اعمًٞمحل صادؾ لأيمٞمدسمٞمِمقن طمٚمٛمل:   ذم( ف373 – 297ي٘مقـ اًمٌاسما أثٜماؾمٞمقس اًمرَّ

د قمـ ًمف ُم٘ماـ ًُّ ٞمًّا اِب ُمـ اعمقًمقد اهلل سماسمـ ٟمٕمؽمؽ»: اإلهلل اًمتَّج ًهقر ىمٌؾ أزًمٞماه  ظماص  ُماق آظمر ذم سماجلًد اًمٕمذراء ُمـ لًلًمٌدي  ,اًمدُّ  اًمزَّ

لح لهق اسمـ اإلٟمًاق سماجلًداًمقا  لهذا ظمَلصٜما, أضمؾ ُمـ لًمٞمس ٟم٘مقـ قمـ هذا اُسمـ اًمقاطمد إٟمَّف - طمد هق اإلهل لهق اسمـ اهلل سماًمرُّ

د لاطمدة ٟمًجد هلا لاّظمرم ُ ٟمًجد هلا, سمؾ ـمٌٞمٕمة لاطمدة, ـمٌٞمٕمتاق  ً , لُ لٟمًجد ًمف ُمع ضمًدك ؾمجدة لاطمدة, هلل اًمٙمٚمٛمة اعمًتج

ٟم٘مقـ سماصمٜملم لاطمد هق اسمـ اهلل سماحل٘مٞم٘مة لًمف ٟمًجد, لآظمر هق إٟمًاق ُمـ ُمريؿ لًمٞمس ٟمًجد ًمف, لإٟمَّف صار اسمـ اهلل سماعمقهٌة ُمثؾ اًمٌنم, 

يًة هق اسمـ اهلل ---  سمؾ اًمذن ُمـ اهلل هق اهلل  [ش-لهق اهلل سماحل٘مٞم٘مة لًمٞمس سماًمٜم ٕمٛمة, سماًمٓمٌَّٞمٕمةوماًمذن ًلًمٌدي ُمـ اًمٕمذراء اًم٘مد 
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ُما ُمٕمٜمل شمٌادـ اًّم٘ماب ]- 29, 28صؼ ,, دار ٟمقسمار ًمٚمٓمٌاقمة ُمائة ؾم١ماـ لضمقاب ذم اًمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞمة اّرصمقذيمًٞمةاّنٌا سمٞمِمقن: 

ه , اسمـ اإلٟمًاق ذم آق لاطمد ّقَّ ؿمخص اًمًٞمد اعمًٞمح هق لاطمد, وم٢مٟمَّف هق ٟمٗمًف حؾ ًم٘مب اسمـ اهلل لًم٘مبًمٚمًٞمد اعمًٞمح ؟ اجلقاب:  ليمثػما

, لذًمؽ ًمٚمٍت٠ميمٞمد قمكم يمام يًتخدف ًم٘مٌف اإلهلل ًمٚمتَّٕمٌػم قمـ أُمقر إٟمًاٟمٞمة خًتٍّمف, ُما يماق يًتخدف ًم٘مٌف اإلٟمًاين ًمٚمتَّٕمٌػم قمـ أُمقر إهلٞمة خًتٍّمف

ًَّ ( »1أنَّف ؿمخص لاطمد- ومٛمثَله اؾمتخدف ًم٘مٌف اإلٟمًاين قمـ أُمقر إهلٞمة ىماـ: ) امء, ًمٞمس أطمد صٕمد إمم اًم ًَّ اسمـ امء إُ اًمذن ٟمزـ ُمـ اًم

امء ًَّ امء لاّرض سمَلهقشمف, 13:  3)يق ش اإلٟمًاق اًمذن هق ذم اًم ًَّ لًمٙمٜمَّف اؾمتخدف ًهٜما ًم٘مب (- لُمـ اًمقاوح أقَّ اًمًٞمد اعمًٞمح يٛمأل اًم

ٌت أ( »2- )ّقَّ اسمـ اهلل هق ٟمٗمًف اسمـ اإلٟمًاق لًمٞمس آظمر همػمك, اسمـ اإلٟمًاق ًَّ (- لرٍب 8:  12)ُمت ش جْماه اسمـ اإلٟمًاق هق رٍب اًم

ٌت هق اهلل ـمٌٕماه, لاؾمتخدف ًهٜما ًم٘مب اسمـ اإلٟمًاق- ) ًَّ يًلم ُمٕمف ُمتك ضماء اسمـ اإلٟمًاق ذم جمدك( »3اًم :  25)ُمت ش لمجٞمع اعمَلئٙمة اًم٘مد 

ق جمد أبٞمف اًمذن ه ,(- لذم طمديثف قمـ اعمجلء اًمثاين ُسمـ اهلل سمٛمجدك 27:  16)ُمت ---ش  ُمتل ضماء اسمـ اإلٟمًاق سمٛمجد أبٞمف(, »31

طمتك سمذـ ّنَّف هٙمذا أطمٍب اهلل اًمٕمامل ( »1اؾمتخدف ًم٘مٌف اإلٟمًاين- لذم اؾمتخداُمف أخ٘ماسمف اإلهلٞمة ًمٚمتَّٕمٌػم قمـ أُمقر إٟمًاٟمٞمة ىماـ: ) ,أجْماه 

سمـ لًهٜما ٟمرن ًمٌؼ اُ(- 16:  3)يق ش ( ًمٙمل ُ هيٚمؽ يمؾ ُمـ ي١مُمـ سمف سمؾ شمٙمقق ًمف احلٞماة اّبديةاعمقٟمقضمٞمٜمٞمس) اسمٜمف اًمقطمٞمد اجلٜمس

--- ٟمرن هذا اًمٚمَّ٘مب  طماُمَله ًمٜمٗمس ضمقهر اِب, سماقمتٌارك اُسمـ اًمقطمٞمد اعمقًمقد ُمـ اِب, لهق ًم٘مب اعمًٞمح اإلهلل, اًمقطمٞمد اجلٜمس

ٚمٞمب سم٘مقًمف:  يمام رومع »لىمقًمف أجْماه ًمنمح ذًمؽ: ش, طمتل سمذـ اسمٜمف اًمقطمٞمد»ًيًتخدف ًمإلؿمارة إزم صٚمب اًمًٞمد اعمًٞمح, لذسمحف قمكم اًمّمَّ

, لُ ومَل يٕمٚمؿ هبام أطمد, لأٍُما ذًمؽ اًمٞمقف لشمٚمؽ اًمًاقمة( »2(- )14:  3)يق ش اًمؼمية, هٙمذا يٜمٌٖمل أق ًيرومع اسمـ اإلٟمًاقُمقؾمك احلٞمَّة ذم 

امء,  ًَّ , لاؾمتخدُمف اًمًٞمد اعمًٞمح ومٞمام لًم٘مب اُسمـ ًهٜما ُم٘مّمقد سمف اسمـ اهلل(- 32:  13)ُمر ش , إُ اِبلُ اُسمـاعمَلئٙمة اًمذيـ ذم اًم

( لىمد لرد ذم اًمٕمٝمد اجلديد آيات 3إلٟمًاٟمٞمة )اًمتَّخكم قمـ اعمٕمرومة( لًمٞمس ُمـ اًمٜمٍاطمٞمة اإلهلٞمة )اًمٕمٚمؿ سمٙمؾ رء(- )خًيٍّمف ُمـ اًمٜمٍاطمٞمة ا

د ٟمٗمس اعمٌدأ, ُمثؾ ىمقـ اًمٙمتاب:  هق ًم٘مب إهلل ًمٚمٛمًٞمح, ش رٍب اعمجد»(- ومٚم٘مب 8:  2يمق 1ش )ّقَّ ًمق قمرومقا حا صٚمٌقا رٍب اعمجد»شًم١ميم 

وماًمقُدة ُمـ ش, لاًمدة اإلهل» لهبذا ٟمٗمٝمؿ يمٞمػ شًمدقمك اًمٕمذراءأُمقر خًتٍّمف ُمـ اًمٜمٍاطمٞمة اإلٟمًاٟمٞمة-  لاحلديث ًهٜما قمـ صٚمٌف, أن قمـ

لًمٞمس آظمر , ّقَّ اعمقًمقد ُمٜمٝما هق هق ٟمٗمًف اسمـ اهلل اعمقًمقد ُمـ اِباًمٕمذراء خًتٍّمف ُمـ اًمٜمٍاطمٞمة اإلٟمًاٟمٞمة, لًمٙمـ يًتخدف ًم٘مٌف اإلهلل, 

د لشم٠منَّس, أٍُما ًم٘مٌف اإلٟمًاين, ّصكميمام أقَّ ًم٘مٌف اإلهلل هق ًم٘مٌف ا- همػمك ًَّ  [-وم٘مد ايمتًٌف طمٞمٜمام دم

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ يس ]- 256صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج لىماـ اًم٘مد 

دك»همريٖمقريقس اًمٜماـمؼ سماإلهلٞمات:  ًُّ ٌَؾ دم د لٌُمـ سمٕمد, لهق اهلل اًمٙمٚمٛمة ُمـ ىمي ًَّ شمف اًمٕمذراء هق هق, أق دم ًميدي - هذا اًمقاطمد ًمـ شمٜمت٘مؾ للي

ـمٌٞمٕمة لاطمدة ؾمجد ًمف , سمؾ هق أىمٜمقف لاطمد لًمدشمف اًمٕمذراءـمٌٞمٕمة ُهقشمف إمم ـمٌٞمٕمة ٟماؾمقشمف, لُ ـمٌٞمٕمة ٟماؾمقشمف إمم ـمٌٞمٕمة ُهقشمف, 

 [-شاعمجقس
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د اإلهللأؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّ يمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ لشًمٕمتؼم قم٘مٞمدة ]- 263صؼ , قطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ّنَّف ًمق فمٚمَّتا اًمٓمٌَّٞمٕمتاق ًُمٜمٗمّمٚمتاق , لسمٜماءه قمٚمٞمٝما يتقىمَّػ ظمَلص اإلٟمًاقُمـ ىمٌؾ ذم ًُمٜمتٝمك اّمهٞمة,  ,يمام ىًمٚمٜما  ,اًمٓمٌَّٞمٕمة اًمقاطمدة 

ياح ّنَّف ذم فمٌٍؾ , حاذا ؟ لومٙمر ُلق ُمـ رياح وماؾمدة شم٘مقد ًمٚمٝمَلؿ, لهذا ُما حٚمف ًمٜما اًمٌٗمٙمر اًمٜمًٓمقرن, ًمْماقمت قم٘مٞمدة اًمٌٗمداء أدراج اًمر 

ا قمـ ومداء اًمٌنمية ذم يمؾ ُمٙماق , اٟمٗمّماـ اًمٓمٌَّٞمٕمتلم يٙمقق اعمّمٚمقب إٟمًاٟماه لًمٞمس اهلإه  لُمقت إٟمًاق سمرنء حمدلد سمَل ؿمٍؽ يٕمجز متاُمه

ا وم٘مط ُ همػم- لزُماق ٙمت اًمٙمٜمٞمً, ومٝمق ُ يٗمدن إُ إٟمًاٟمها لاطمده ًَّ دة هلل اًمٙمٚمٛمة» ة سمٕم٘مٞمدةُمـ أضمؾ هذا مت  ً  [-شـمٌٞمٕمة لاطمدة ًُمتج

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ اًمٌاسما ]- 264صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ؾًمقزٍم ىماـ:  لح, لهق اسمـ اإللهذا اًمقاطمد هق اإلهل»أثٜماؾمٞمقس اًمرَّ لًمًٜما ٟم٘مقـ قمـ هذا اُسمـ اًمقاطمد ٟمًاق سماجلًد, , لهق اسمـ اهلل سماًمرُّ

دة هلل اًمٙمٚمٛمة, أنَّف ـمٌٞمٕمتاق  ً لُ , لٟمًجد ًمف ُمع ضمًدك ؾمجدة لاطمدة, لاطمدة ٟمًجد هلا لأظمرم ُ ٟمًجد هلا- سمؾ ـمٌٞمٕمة لاطمدة ًُمتج

يًة هق اسمـ اًمذن لً - لآظمر هق إٟمًاق ُمـ ُمريؿ لًمًٜما ٟمًجد ًمف, لاطمد هق اسمـ اهلل سماحل٘مٞم٘مة لًمف ٟمًجد, ٟم٘مقـ سماصمٜملم ًمٌدي ُمـ اًمٕمذراء اًم٘مد 

لي٘مقـ إقَّ اسمـ اهلل هق همػم , وماًمذن ًيٕمٚم ؿ همػم هذا اًمتَّٕمٚمٞمؿ اًمذن هق ُمـ اًمًٙمًتب اإلهلٞمة, اهلل سماًمٓمٌَّٞمٕمة لهق إهل سماحل٘مٞم٘مة لًمٞمس سماًمٜم ٕمٛمة

ؾمة حترُمف, اإلٟمًاق اعمقًمقد ُمـ ُمريؿ لجيٕمٚمف اسمٜماه سماًمٜم ٕمٛمة ُمثٚمٜما  [-شومٝمذا اًمٙمٜمٞمًة اعمً٘مد 

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ اًمٌاسما ]- 266صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

اد»ديً٘مقرس ىماـ:  د لاُحت  ًُّ د, ُ جيب أق ًي٘ماـ ـمٌٞمٕمتاق سمٕمد اًمتَّج  ً ٜمٌَزن شسمؾ ـمٌٞمٕمة لاطمدة ًمإلهل اعمًتج يس همريٖمقريقس اًمٜم َزيي - اًم٘مد 

اد»ىماـ:  ـمٌٞمٕمة اًمَلهقت لـمٌٞمٕمة اًمٜماؾمقت اضمتٛمٕمتا إمم , لُ ًُمٗمؽمىمها لُ خًمتٚمٓمها ومٞمام اضمتٛمع ُمـ اجلٝمتلم, ًمٞمس اعمًٞمح ـمٌٞمٕمتلم سمٕمد اُحت 

ا  [-شلطمداٟمٞمة لصارشما لاطمده

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ يس ]- 268, 267صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج اًم٘مد 

امء ُمـ همػم اٟمت٘ماـ لُ شمٖمٞمػم»سمٓمرس اًمًدُمٜمتل ىماـ:  ًَّ د ُمـ ُمريؿ اًمٕمذراء سمجًد يماُمؾ ذن ٟمٗمس قماىمٚمة , إقَّ اإلهل اًمٙمٚمٛمة ٟمزـ ُمـ اًم ًَّ لدم

اد أىمٜمقُماه لاطمداه لـمٌٞمٕمة لاطمدة, ٟماـم٘مة اد اؾمؿ طمادث اًمذن هق اعمًٞمح, ومّمار سماُحت  اد إٟمَّف مل - لاؿمتٍؼ ًمف ُمـ اُحت  ًيًٍٛمك ُمًٞمحاه إَُّ سماحت 

مها لضمٕمٚمٝمام ـمٌٞمٕمة لاطمدة, اًمَلهقت سماًمٜماؾمقت دي اد ىمد أطمَّ ع أق ًي٘ماـ إقَّ ومٞمٝمام سمٕمًد , لإذا يماق اُحت  ومَل جيقز ذم اًمٕم٘مؾ لُ ذم اًمنمَّ

اد أف ُ ؟ سمؾ ـمٌٞمٕمة لاطمدة, ـمٌٞمٕمتلم  ؾ اًمثَلصمةري ر سم٢ممجاع اًمٗمٌ ًيٙمٗمَّ ( ٕمؽمضاعمً ) وم٢مق أنٙمر- هؾ طمّمؾ ُما سملم اًمَلهقت لاًمٜماؾمقت احت 

اد)اًمٞمٕم٘مقسمٞمة لاعمٚمٙمٞمة لاًمٜمًٓمقرية(,  د قمٜمدؿ ؟ لإذا ىماـ سمؾ صار اُحت  , لاجلقاهر اصمٜملم, إذا يماٟمت اًمٓمٌَّائع اصمٜمتلم, ىًمٚمٜما: لُما هق اًمذن احتَّ

اد قمٜمدؿ ىمد قمٛمؾ ؿمٞمئاه , لاعمِمٞمئات اصمٜمتلم, لاّومٕماـ اصمٜملم م اُحت  دا أل مل , ومام شميري ء احتَّ - هبذك مها يماق اصمٜملم لىمد سم٘مٞما اصمٜملم, يتٌَّحداؾمقا

ًٌتي قمٜمدٟما اًم٘مقـ سم٠منَّف أىمٜمقف لاطمد, ـمٌٞمٕمة لاطمدة, ضمقهر لاطمد, ومٕمؾ لاطمد, ُمِمٞمئة لاطمدة ة صمي  [-شاّدًمَّ
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د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ لىماـ ]- 270, 269صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

يس أثٜماؾمٞمقس اًمرؾمقـ:  لهق , لأىمٜمقف لاطمد, لاطمد هق, للضمف لاطمد, إقَّ اجلًد لاًمٖمػم ضمًد اؿمؽميما سماإلمجاع ذم ـمٌٞمٕمة لاطمدة»اًم٘مد 

لومٕمؾ لـمٌٞمٕمة لاطمدة هلل اًمٙمٚمٛمة اًمذن صار , للضمف لاطمد, سمؾ أىمٜمقف لاطمد, لهق هق ُ ي٘مٌؾ شمٖمٞمػم لُ اؾمتحاًمة, اهلل لاإلٟمًاق ُمٕماه 

ا  [-شضمًده

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ لي٘مقـ ؾمٛمٕماق ]- 270صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ا", »سمـ يمٚمٞمؾ ذم يمتاسمف رلوة اًمٗمريد:  ا لطمؾَّ ومٞمٜما"- سم٘مقًمف "لاًمٙمٚمٛمة صار ضمًده وم٢مٟمَّف مل ًيٌرد هبذا ىماـ اًمٌِمػم يقطمٜما "لاًمٙمٚمٛمة صار ضمًده

ااًم٘مقـ  د اًمَلهقت , أقَّ اًمٙمٚمٛمة اؾمتحاـ قمـ يمٞماٟمف أل شمٖمػمَّ قمـ هٞمئتف ومّمار ضمًده سمؾ أراد أق ًيٕمٚم ٛمٜما أقَّ اعمَلؿ ٍحا سمنمَّ اًمًٞمدة اًمٌتقـ احتَّ

اداه طم٘مٞم٘مٞماه أىمٜمقُمٞماه ـمٌٞمٕمٞماه إرادياه  اد احت  ُمٜمل اعمقضمقد ذم ومٕمؾ اُحت  ُمٜملاحتَّ , ُ ومرىمة ُمٕمف, لُ شمثٜمٞمة ومٞمف- اّززم سماًمٜماؾمقت اًمزَّ , د اّززم سماًمزَّ

اد اإلٟمًاق ُمـ اًمٜمَّٗمس اًمًٌٞمٓمة لاًمٌدق سمٖمػم اظمتَلط لُ اُمتزاج لُ شمٖمٞمػم لُ اؾمتحاًمة أطمدمها إمم اِظمر, لاًمٚمَّٓمٞمػ سماًمٙمثٞمػ , يماحت 

 [-شاًمٙمثٞمػ )اجلًؿ(, لإٟمًاٟمٞمة لاطمدة لضمقهر لاطمد لأىمٜمقف لاطمد, لذاشمف لاطمدة لـمٌٞمٕمتف لاطمدة لإرادشمف لاطمدة

د اإلهلليًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس: يمٜمٞمًة اًم٘مد ًُّ لذم ]- 271, 270صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ت»اًمً٘مٍداس اإلهلل ًيّمكم  اّب اًمٙماهـ:  دت لشم٠منًَّ ًَّ , لذم شظمَل اخلٓمٞمة لطمدها لؿماهبتٜما ذم يمٍؾ رء ُما, أنت سمٖمػم اؾمتحاًمة دم

 : د»صٚمقات اًمتًٌَّحة ًٟمّمكم  ًَّ د دم  ً ؿ, ّقَّ همػم اعمًتج ًَّ ُمٜمل صار زُمٜمٞماه , لهمػم اعمًٌتدئ اسمتدأ, لاًمٙمٚمٛمة دم ؿ عمًقك, لهمػم اًمزَّ , همػم اعمًدري

ا ذم  )ًمٌش اّرسمٕماء(- شاسمـ اهلل احلٍل صار سمنميًّا سماحل٘مٞم٘مة, لهمػم اعمرئل رألك همػم » :ظمتاف ؿمٝمر يمٞمٝمؽ شـمرح لاـمس»لٟم٘مقـ أجْمه

ً  اعمً  ًَّ تج , لاًمٖمػم ُمرئل صار ُمرئٞماه , درؿ صار حمًقؾماه لهمػم اعمً , ُمـُمٜمل صار حتت اًمزَّ لاًمٖمػم اًمزَّ , ٌتدئ صار ُمقًمقداه لاًمٖمػم ُمً , دد دم

 [-شلاًمٞمقف لإمم اّبد اه - يًقع اعمًٞمح هق هق أُمًسمـ سمنم سماحل٘مٞم٘مةاسمـ اهلل صار ال

o :ٟمتٞمجة اُقمت٘ماد سمٓمٌٞمٕمة لاطمد 

د اإلهللأؾمئٚمة طمقـ يمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ اد ]- 271صؼ , طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج ٟمتٞمجة اُحت 

ًجقد ًمٚمٛمًٞمح اًمقاطمد ًُّ ف اًمٕمٌادة لاًم إٟمَّٜما ٟمرومًض اًمٗمٙمر اًمٜمًٓمقرن اًمذن يٕمٌد اًمَلهقت ليٙمتٗمل سمت٘مديؿ اُطمؽماف ًمٚمٜماؾمقت ّنَّف : إٟمَّٜما ًٟم٘مد 

سمع: , لي٘مقـ سمقًمٞمدس أؾم٘مػ رلٟماـ ذؽ ًُمّماطمٌة اًمَلهقت ا يمام هق ُمٙمتقب, »ُما ذم اًم٘مرق اًمرا وم٢مٟمَّف إذا لإق يماق اًمٙمٚمٛمة صار ضمًده

س, لإذا ؾمجد ًمٚمجًد وم٘مد ؾمجد ًمٚمَلهقت, ؾمجد أطمدو ًمٚمٙمٚمٛمة وم٘مد ؾمجد ًمٚمجًد ا حا ؾمجدلا ًمٚمجًد اعمً٘مدَّ ؾًمؾ أجْمه ؿ , هٙمذا اًمرُّ وم٢مهنَّ

ؿ ليًجدلق ًمفلهٙمذا اعمَلئٙمة يماٟمقا خيدُمقق ؿمٙمؾ اجلًد ليٕمرومقق أنَّف , ؾمجدلا ًمٚمٙمٚمٛمة ت ُمريؿ اًمٕمذراء اجلًد , رهبَّ ًميدي لهٙمذا ٍحا لي

ت اًمٙمٚمٛمة ًميدي ا لي د هق اًمذن ًصٚمٌبي لحٍ , ومألضمؾ هذا هل لاًمدة اإلهل سماحل٘مٞم٘مة, وم٢مهنَّ  ً ٚميبي اًمٞمٝمقد اجلًد وماهلل اًمٙمٚمٛمة اعمًتج , لًمٞمس ذم ا صي

 ُمـ اُومؽماؾ سملم اًمٙمٚمٛمة لضمًدك, 
ى
هق يمٍٚمف اإلهل لهق يمٍٚمف , ـمٌٞمٕمة لاطمدة لصقرة لاطمدة لومٕمؾ لاطمد سمؾ هقأطمد اًمًٙمًتب ٟميٓميؼي اهلًل سمٌمء

 [-ش, لهق ومٕمؾ لاطمداإلٟمًاق
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د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ٟمتٞمجة ]- 274, 273صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

اد أقَّ مجٞمع اّقمامـ شًمٜمًب ًمٚمٛمًٞمح اًمقاطمد ومٜمًٜمًٌٝما ًمٚمَلهقت دلق , ُمثؾ اعمًٕمجزات اًمٌاهرات, لُ يٌّمٍح شم٘مًٞمؿ اّقمامـ اًمٕمٔمٞمٛمة: اُحت 

يس همريٖمقريقس اًمٙمٌػم: ًٟمٜمًٌٝما ًمٚمٜماؾمقت, ُمثؾ همًؾ اّرضمؾ, لاّقمامـ اّظمرم اعمًتقاوٕمة, اًمٜماؾمقت ىمقا », لي٘مقـ اًم٘مد  ُ شًمٗمر 

اد همػم ًُمٜمٗمّمؾ لهمػم خًمتٚمطُهقشمف قمـ ٟماؾمقشمف,  وم٢مذا رأجتف ىمد , لصار إٟمًاٟمها لهق سماؾ اهلإه , لهق ُمـ اًمٌدء إهل ذم يمٍؾ زُماق, ّنَّف سمٕمد اُحت 

س ذم ىمؼمى يمٛمٞمت, أل يٛمقت سم٢مرادشمف, أل ًيقصميؼ سماعمًاُمػم, ضماع أل قمٓمش أل ٟماف, أل رأجتف يتٕمب لجًيٚميد ومَل حتًب هذا ًمٚمجًد , أل حًيري

ر اًمؼمص سماًم٘مقـ, لإذا رأجتف يِمٗمل اعمرى, لطمدك ًمف اًمٕمجائب لًمف اُِف - ومَل حتًب هذا ًمَلهقشمف لطمدك, أقمٞمٜمها ُمـ ـململيّمٜمع , لًيٓمٝم 

ا لهق لاطمد وم٘مط  [-شأجْمه

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ اد ]- 275صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج ٟمتٞمجة اُحت 

يس أثٜماؾمٞمقس: ٟمًتٓمٞمع أق ٟمٜمًب آُف اعمًٞمح لُمقشمف ًمٚمَلهقت يماق حيًب ُما خيتٍص ( اهلل اًمٙمٚمٛمة) اًمٖمػم اجلًامين»: ومٞم٘مقـ اًم٘مد 

ٓميؿي اجلًٜمدن اجلًد, سماجلًد أنَّف ًمف يف ًمٚمَّٓمؿ, ىماـ ًمف حاذا شمٚمٓمٛمٜمل يم٠منَّف هق اعمًت٠مخ ؿ, لًمذًمؽ حا ًمي ٞماط, لظمدَّ  ً ؿ فمٝمرك ًمٚم
لمل أًرٍد - ىماـ ًأؾَمٚمٌ

 [-شّنَّف ًُمتٌَّحد سماجلًد, ٙمٚمٛمة يماق اًمٙمٚمٛمة ييَ٘مٌٚمف يم٠منَّف ًمفلاًمذن ٟماـ ضمًد اًم, لضمٝمل قمـ ظٌمزن اًمٌّماؾ

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ يس ]- 275صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج لىماـ اًم٘مد 

سمٕمة ًمٜمًٓمقر:  ؾماًمة اًمرا ة( اًمَلهقت) ًمٞمس أقَّ يمٚمٛمة اهلل»يمػمًمُّس اًمٙمٌػم ذم اًمر  ٌٌؾي شم٠مخَّؿ ذم ـمٌٞمٕمتف اخلاصَّ , أل ىمي ـي , أل ـًمٌٕم بي , أل ًضٌ

ًمٙمـ طمٞمث أقَّ ضمًدك اخلاٍص اًمذن ًلًمٌدي قماٟمك هذك , طمٞمث أنَّف همػم ضمًٛمل- همػم ىماسمؾ ًمٚمٍت٠مخُّؿ( اًمَلهقت) ّقَّ اإلهللاجلًًرلح اّظمرم, 

ا ىمد قماٟمك هذك اُّمقر ّضم, اُّمقر لقمغم ٟمٗمس - ّقَّ ذًمؽ اًمذن هق همػم ىماسمؾ ًممُف يماق ذم اجلًد اعمًت٠مخ ؿ, ٚمٜماوم٢مٟمَّف ي٘ماـ إٟمَّف هق ٟمٗمًف أجْمه

ر أجْماه ذم ُمقشمف ؼ ًٟمٗمٙم  ًي لًمٙمـ سمًٌب أقَّ ضمًدك - إقَّ يمٚمٛمة اهلل طمًب اًمٓمٌَّٞمٕمة همػم ُمائت لهمػم وماؾمد ًمٙمقٟمف هق احلٞماة لًُمٕمٓمل احلٞماة- اًمٜمَّ

- لهٙمذا ومٜمحـ ٟمٕمؽمؽ ًمذًمؽ ًي٘ماـ إٟمَّف ٟمٗمًف ىمد قماٟمك اعمقت ّضمٚمٜما, ساخلاٍص ذاؾ سمٜمٕمٛمة اهلل اعمقت ّضمؾ اجلٛمٞمع يمام ي٘مقـ سمقًم

ا سماؾمتٕمامـ ًمٗمٔمة, ًمٞمس أنَّٜما ٟمٕمٌد إٟمًاٟمها ُمع اًمٙمٚمٛمةسمٛمًٞمح لاطمد لرٍب,  لًمٙمٜمَّٜما ٟمٕمٌد لاطمد هق ٟمٗمًف ", ُمع" طمتك ُ ئمٝمر أقَّ ًهٜماؿ اٟم٘مًاُمه

ب  [-شاًمرَّ

د اإلهللأؾمئٚمة طمقـ طمتٛميمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ لاِق ٟمْمع ]- 276صؼ , ٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

 ًُّ ا: اًم  :ٛمٜما ىمائَله ٕمٚم  ًمٞمً  ُمار اؾمحؼ اًمنياينلٟمؽمؿ اإلضماسمة ًمٚم٘مديس  ؟ ٞمبٚمٌ قمغم اًمّمَّ  ُماتي  اهللي  قَّ إهؾ ٟمًتٓمٞمع أق ٟم٘مقـ ١ماـ سحيها للاوحه

 -- إقَّ  تلهؿ يتًاءًمقق إذا يماق ىمد ُمات أف مل يٛمً  ,ُمقشمف ظمٚمَّص اخلٚمٞم٘مة ! إقَّ  ًمٚمجٝمؾ؟ يا  تأف مل يٛمً  أُمات اهللً اس يتًاءًمقق: اًمٜمٍ  ؾمٛمٕمًت »

:  لـماظمل أىمٚم٘ما اعمًاُمع إذأً  ٟمًٓمقر ل َ ٟمَّ إ"أنٙمر اّلـ ُهقت رسمٜما ىمائَله : قمٚمٞمف اًمثاين ُمً  , ومردٍ "ضف إٟمًاق حمي ا ٟماؾمقشمف ىمائَله ف مل ٟمَّ إ"ٜمٙمره

ا ٟماؾمقشمٞمًّ خٌ يتَّ  د ُمٜمٝما شمً  قَّ ٢مًمذًمؽ وم -"اذ ضمًده ًَّ رسمت وٓمَّ ااًمٕمٜماس اًمتل  ٕمٓمل اًمقيؾ ّلـماظمل- يمام إقَّ ُمريؿ لاًمدة اإلهل اًمتل دم

ً   ,ف إٟمًاقنَّ ألًمق , قرخً ت اًمّمُّ ٘مي ٛمس لشمِم٘مَّ ت اًمِمَّ ٛمي ٚمي فمَ أيمٞمػ  ,ف إهلنَّ أومٚمقُ ؼ قمغم ٟمًٓمقر- قب شمًٌّم ٚمً َّم سماعمي  , ٞماطومٛمـ اًمذن اطمتٛمؾ اًم

ا مل يٙمـ  ت اعمًاُمػمزي لسمٛمـ هًمرٌ  , ثة سمدلق اجلًدجً ٚمَ ؿ ذم اجلً ـ اهلل يت٠مخَّ لمل يٙمً , ٞمب سمدلق اهللٚمٌ قمغم ظمِمٌة اًمّمَّ  ٘ماه ٕمٚمَّ اجلًد لطمدك ُمً ؟ طم٘مه
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ا, لًمٞمس ذم ومرصقوملم )ؿمخّملم( أل ـمٌٞمٕمتلم, ومٝمق  سمـ لاطمد يماُمؾ ُمـ اِب اوماومتخار اًمٌٞمٕمة اًمٕمٔمٞمؿ هق رسمٜما ًمف ُهقت لٟماؾمقت ُمٕمه

ُمـ أطمِماء  لاًمذن ًلًمٌدي  ,ُمـ أطمِماء )اًمٕمذراء ُمريؿ( وماًمذن أرؾمٚمف اِب هق سمٕمٞمٜمف ًلًمٌدي لُمـ ُمريؿ , يماُمؾ سمَلهقشمف ليماُمؾ سمٜماؾمقشمف, 

د لذاؾ اعمقت سمٛمِمٞمئتف ,وم٢مذا ؿماء أق يٛمقت- ٞمبٚمٌ ُمات قمغم اًمّمَّ  اهللي  وماومتخار اًمٙمٜمٞمًة هق إقَّ ؼ ومقؾ اجلٚمجٚمة- ُمريؿ هق ٟمٗمًف قًمٚم   ًَّ سمؾ - دم

ً  ًمقُ أق رآك اعمقت ُمً   ٌٞمٕمة اًمقطمٞمد هل لاطمدة, يمام إق  ـمَّ  - إقَّ ومٛمحرلف ُمـ يٗمّمؾ اًمَلهقت قمـ اجلًد, خلاؽ أق ي٘مؽمب ُمٜمف داه تج

ا لاطمد ُمً  ب سمدلق شمٖمٞمٌػٍم, أىمٜمقُمف أجْمه َـّ ومَل يتِمٙمَّ ريمَّ ًمف ُمقت - ف ُمات ًمٙماق اًمٕمامل ُمائتها سمٕمدومٚمقُ أنَّ , ىمد ُمات اهللي  ومٙمرؿ طملم شمًٛمع أقَّ  ٙم

 إقَّ --  ومَلٟمها ىمد ُمات ؾ اعمقت ي٘مقـ قمارومقك إقَّ ٟمّمٗمف مل يذً  لُمع أقَّ , ضمًدك ُمات قَّ إ٘ماـ ومَل يً  ا يٛمقت ؿمخصو حٍ --  ٞماُمةٚمٞمب لًمف اًم٘مٌ اًمّمَّ 

ا ُمً  ً  اًمٞمٝمقد صٚمٌقا اهلإه لاطمده ا ُمً  إقَّ - أضمؾ, ةثٚمجً ومقؾ اجلً  اه دتج ً  اهلإه لاطمده ب قمغم رأؾمف سماًم٘مّمٌة اه دتج ا ُمً , ًضٌ ً  لاهلإه لاطمده ؿ شم٠مخَّ  اه دتج

 [-شُمع اخلَلئؼ

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ًم٘مد شمٍؿ ]- 277, 276صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

اد اًمٙماُمؾ سملم اًمٓمٌَّٞمٕمتلم لاًمٜماؾمقت , وماًمَلهقت فمؾَّ ُهقشمها سمًٙمٍؾ ظمّمائّمف اإلهلٞمة, لًمٙمـ سمدلق اظمتَلط لُ اُمتزاج لُ شمٖمٞمػم, اُحت 

ومٝمق اًمٓم ٗمؾ اًمذن , لذم اًمًٞمد اعمًٞمح اًمقاطمد رأجٜما ظمّمائص اًمَلهقت لاًمٜماؾمقت ذم آق لاطمد, ؾمقشماه سمًٙمٍؾ ظمّمائّمف اًمٜماؾمقشمٞمةفمؾَّ ٟما

قمغم ضمٌؾ , هرب إمم أرض ُمٍم لأُماُمف ؾم٘مٓمت اّلصماق, اًمٕمذراء شمرقماك لاعمجقس يًجدلق ًمف, يروع اًمٚمٌَّـ لهق اإلهل احاٟمح احلٞماة

ًَّ » قمغم سمئر اًمًاُمرية, لهق اإلهل اًمذن ُ جيقع سمؾ ًيِمٌع اًمًٙمٍؾ ُمـ رواك( 2: 4)ُمت  شضماع أظمػمها » اًمتَّجًرسمة ( 6: 4)يق  شٗمرشمٕمب ُمـ اًم

ٓمٌشي , لهق ًُمريح اًمتَّٕماسمك ٗمٞمٜمة شميٌٕمبي لٟماف, لهق اًمٞمٜمٌقع اًمذن يرلن يمؾ قمٓمِماق( 7: 4)يق  لقمي ًَّ لهق اإلهل اًمذن ُ ( 23: 8)ًمق  ذم اًم

ٚمقات( 16: 5)ًمق  ًيّمكم  يماق (, 4: 121)ُمز  يٜمٕمس لُ يٜماف ًًٌتاق طمزق لأيمتئب لىماـ, لهق ىماسمؾ اًمّمَّ ا طمتك »: لذم اًم ٟمٗمز طمزيٜمة ضمده

ك قمـ يًمٍؾ أخؿ ضمًداين لٟمٗمًاين( 38, 37: 26)ُمت  شاعمقت ٚمٞمب, لهق اعمًٜمزَّ لح» لقمغم اًمّمَّ ( 30: 19)يق  شٟمٙمَّس اًمٍرأس لأؾمٚمؿ اًمرُّ

ٌَّ , لهق اًمذن ًي٘مٞمؿ اعمقشمك لس احلٍل اًمذن ُ يٛمقت»: حف يقؾمػ ُمع ٟمٞم٘مقديٛمقس ىمائٚميلمهق اعمٞمت احلل اًمذن ؾم  [-شىًمدُّ

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ اًمٌاسما ]- 277صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ٌاه:  ياق داٟمقك»أخٞمٙمًٜمدرلس ىماـ ًُمتٕمج  لاًمذن ًيٕمٓمل احلٞماة ًمٚمٌنم , يْمٌط اًمٕمامل وٌٓمقك لاًمذن, لاًمذن حيٍؾ رسماط اعمقت رسمٓمقك, اًمدَّ

ُماق, لُمات اعمًحٞمل لىمؼملا اًمذن ًي٘مٞمؿ اعمقشمك أـمٕمٛمقك ُمرارة, ٛمقات ذم ذًمؽ اًمزَّ ًَّ ٌيت ىًمٍقات اًم جَّ لهًبٌتيت اعمَلئٙمة لوًمٌزقميت , شميٕمي

ٌيت اخلٚمٞم٘مة يمٍٚمٝما( اًمٕمٜماس) اُؾمت٘مّمات جَّ ياق ًيداق لهق ؾمايمت: "لىماًمت, لشميٕمي لاًمٖمػم ًُمت٠مخ ؿ , اًمٖمػم ُمرئل ًيرم لُ ًي٠ًمـل, هقذا اًمدَّ

 ["ش-لاًمٖمػم ُمائت ُمات لهق صاسمر, شم٠مخَّؿ لمل يٜمت٘مؿ

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ يس ]- 279صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج اًم٘مد 

ُمـ يًقًميد ذم زُمـ »أهمًٓمٞمٜمقس ي٘مقـ:  عي ُمـ صمدٍن أٍُمف!  ًُمٕملمَّ ظماًمؼ اًمزَّ وي يمام !  ظًمٌز احلٞماة ًيٛمٙمـ أق جيقع!  صاٟمع اإلٟمًاق صار إٟمًاٟماه لري

ؿ ُمـ ؿًمًٝمقد زلر, اًمٓمَّريؼ ييَتٕميب ذم اًمٓمَّريؼ!  ًيٛمٙمـ أق يٕمٓمش اًمٞمٜمٌقع !  دٍياق اّطمٞماء لاُّمقات ًيداق ُمـ ىماضى ُمائت!  لاحلٍؼ ًيتَّٝمي

ٞماط  ً ب سماًم ح!  ًيٙمٚمَّؾ سماّؿمقاؿلاًمٙمرُمة , اعمًٕمٚم ؿ ًييي  [ش! لاحلٞماة ًيٛمٙمـ أق يٛمقت, اًمذن يِمٗمل اِظمريـ جًيري
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o :اد  ـمٌٞمٕمتاق سمٕمد اُحت 

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  شمٕمت٘مد اًمٙمٜمٞمًة ]- 62صؼ ,, اجلزء اّلـ, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

لُماٟمٞمة لاًمٙمٜمٞمًة اًمٞمقٟماٟمٞمةليمذًمؽ اًمٙمٜمٞمًة , اًمؼملشمًتاٟمتٞمة اد, أقَّ اًمًٞمد اعمًٞمح ًمف اعمجد, اًمرُّ , لطمٞمث أقَّ ذًمؽ ُ ًمف ـمٌٞمٕمتاق سمٕمد اُحت 

حٞمحة,  س لشمٕماًمٞمٛمف اًمّمَّ د ـمٌٞمٕمة لاطمدة ًُمتٌَّحدةًيقاومؼ اًمٙمتاب اعمً٘مدَّ ًُّ , لًمق إذ شم١مُمـ اًمٙمٜمٞمًة اّرصمقذيمًٞمة أقَّ ًمٚمًٞمد اعمًٞمح سمٕمد اًمتَّج

ٚمٜما سمٕملم اًمرؤية  اًمٌح-شم٠مُمَّ طمة قمغم لطمدة اًمٓمٌَّٞمٕمة ذم خًمٚمّمٜما اًمّمَّ  [اًمٜمًُّّمقص اإلهلٞمة اخلاصة هبذا اعمقوقع ًمقضمدٟماها شمٜمًٍص سا

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  شمٕمت٘مد اًمٙمٜمٞمًة ]- 77صؼ ,, اجلزء اًمثاين, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

لُماٟمٞمة لاًمٙمٜمٞمًة اًمٞمقٟماٟم اداًمرُّ حٞمحة, ٞمة أقَّ اًمًٞمد اعمًٞمح ًمف ـمٌٞمٕمتاق سمٕمد اُحت  س لشمٕماًمٞمٛمف اًمّمَّ , لطمٞمث أقَّ ذًمؽ ُ ًيقاومؼ اًمٙمتاب اعمً٘مدَّ

د اعمجٞمد, إذ شم١مُمـ اًمٙمٜمٞمًة اّرصمقذيمًٞمة أق ًمٚمًٞمد اعمًٞمح ًُّ ٚمٜما سمٕملم اًمرؤية, اًمٜمًُّّمقص اإلهلٞمة ـمٌٞمٕمة لاطمدة ًُمتٌَّحدة, سمٕمد اًمتَّج , لًمق شم٠مُمَّ

طمة قمغم لطمدة اًمٓمٌَّٞمٕمة ذم خًمٚم ّمٜما اًمٍّماًمٌح,  ة هبذا اعمقوقع, ًمقضمدٟماها شمٜمًٍص سا ُمٜمل ًمألززم, إذ شًمٜمًب ومٕمؾ اّززم ًمٚمزُمٜملاخلاصَّ , لاًمزَّ

دا ُمٕماه سمقطمدة ذاشمٞمة ـمٌٞمٕمٞمة  [-لًمٙمـ سمٖمػم اظمتَلط أل اُمتزاج أل شمٖمٞمػم, ومّمارا لاطمداه , لُما ذًمؽ إُ ًمٙمقٟمف ُهقت لٟماؾمقت احتَّ

ؾمة شمٕمٌػماه أصدؾ ٘مدَّ مل دمد اًمٙمٜمٞمًة اعمً ]- 8, 7صؼ ,, اًمًٙمٚم ٞمٍة اإليمٚمػميٙمٞمة ًمألىمٌاط اّرصمقذيمس ـمٌٞمٕمة اعمًٞمحاًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث: 

, ليمؾ ُمـ ىمٌٚمف أثٜماؾمٞمقس اًمرؾمقزمٍ يس لاًم٘مد  يـ( )قماُمقد اًمد   س اًمٙمٌػميس يمػمًمُّ اًمذن اؾمتخدُمف اًم٘مد   ُمـ هذا اًمتٕمٌػم لأقمٛمؼ لأدٍؾ 

ذم ومٞمٞمٜما  شPro Oriente» ذم طمقار أقمدشمف مجاقمة ٜمل طمٞمٜمام اؿمؽميمًت ًتقم اًمٕمامل يمٚمف- طمتك أنَّ ٞمؿ اًمَلهقيت قمغم ُمً ٕمٚمٌ ة ذم اًمتَّ ُمٜمٝمام ىمٛمَّ 

قمـ ـمٌٞمٕمة اعمًٞمح, يماق ُمقوقع  ,لُماٟمٞملم لاًمٙمٜمائس اّرصمقذيمًٞمة اًمنمىمٞمة اًم٘مديٛمةسملم اًمٙماصمقًمٞمؽ اًمرُّ  ,ف1971ٛمًا ذم ؾمٌتٛمؼم سماًمٜم  

ً  ـمٌٞمٕمة لاطمدة هلل اًمٙمٚمٛمة اعمً »س يس يمػمًمُّ هذا احلقار هق ىمقـ اًم٘مد    شدتج

( -)٘ماؾ لسمٕمد اًمِم   ٌُمٞما وًمقؾٌمٞمس شًمقل صمٌٞمئقل ًًمقضًمقل ؾٌمٞمًاَريًمقُمٞمٜمل

 -Monophysitesٌٞمٕمة اًمقاطمدة رومٜما سم٠مصحاب اًمٓمَّ قمً , شمف اًمَلهقشمٞمةيداٜما جمٛمع ظمٚم٘مٞمدلٟمٞمة لحتدٌ َْم ومي طمٞمث ري ف, 451اًمذن طمدث ؾمٜمة 

سمٞمٜمام ياٟمٞمة, لاّرُمٜمٞمة, لاّثٞمقسمٞمة, لاهلٜمدية, لهك اًمٙمٜمائس اّرصمقذيمًٞمة همػم اخلٚم٘مٞمدلٟمٞمة- لشمِمؽمؿ ذم هذا اإليامق اًمٙمٜمائس اًمنُّ 

لشمِمؽمؿ ذم هذا اُقمت٘ماد أجْماه  ,سمٓمٌٞمٕمتلم ًمٚمًٞمد اعمًٞمحومت١مُمـ  لف اّرصمقذيمس()اًمرُّ  اًمٙمٜمائس اخلٚم٘مٞمدلٟمٞمة اًمٙماصمقًمٞمٙمٞمة لاًمٞمقٟماٟمٞمة

لف اّرصمقذيمس, أل اّرصمقذيمس ٌٞمٕمتلم- ليمٜمائس اًمرُّ اًمٙمٜمائس اًمؼملشمًتاٟمتٞمة- لًمذًمؽ شمٕمرؽ يمؾ هذك اًمٙمٜمائس سماؾمؿ أصحاب اًمٓمَّ 

لف ليمٜمائس اًمرُّ  ب,اًمٍم  ل لرلؾمٞما, لرلُماٟمٞما, لاعمجر, اخلٚم٘مٞمدلٟمٞملم ومتِمٛمؾ يمٜمائس اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞمة  لاًمٞمقٟماق, لألرؿمٚمٞمؿ, لىمؼمص,

 اًمقاطمدة ٌٞمٕمةاًمٓمَّ  أصحاب ػمٌلشمٕم -ًمخإ…لرم دير ؾماٟمت يماشمريـ سمًٞمٜماء  ُمٍم, لرم ؾمقريا لًمٌٜماق, لرم أُمريٙما, اّرصمقذيمس ذم

Monophysites  ًياٟمٞمة ت سماًمذات اًمٙمٜمٞمًة اًم٘مٌٓمٞمة لاًمٙمٜمٞمًة اًمنُّ دي ٝمٌ وماوٓمً ومٝمٛمف قمـ ىمّمد أل همػم ىمّمد ظمَلـ ومؽمات اًمتاريخ,  ءدأ

 طمتك سمدء دظمقـ اإلؾمَلف ُمٍم لؾمقرياف 451ة ذم اًمٗمؽمة ُمـ جمٛمع ظمٚم٘مٞمدلٟمٞمة ؾمٜمة لسمخاصَّ , قمة سمًٌب اقمت٘مادهارل  اوٓمٝمادات ُمً 

 [-ٙمر لضمقد اًمٓمٌٞمٕمة اّظمرمٜما ٟم١مُمـ سمٓمٌٞمٕمة لاطمدة ًمٚمٛمًٞمح لٟمً ٜمٍ يمً  ًمق - لاؾمتٛمر اعمٗمٝمقف اخلاـمئ ظمَلـ اًمتاريخ, يمامف(641)طمقازم 
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o :أومٕماـ يّمٕمب شمٗمًػمها 

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ومٚمٜما أٍُما ٟمحـ, ]- 134صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

هٙمذا يماق اُسمـ , ومٙمام يماق اُسمـ خًياـمب اِب, ومٕم٘مٞمدة اًمتَّثٚمٞمث حتٍؾ ًمٜما هذا اإلؿمٙماـ لأُمثاًمف, اًمتَّٗمًػم اعمٜمٓم٘مل ًمّمَلة اًمًٞمد اعمًٞمح

, شضمٚمًت ُمع ٟمٗمز», ُمثٚمام جيٚمس إٟمًاقو ًُمت٠مُمَله لي٘مقـ: لهذك اعمًٜماضماة يماٟمت شمًتٖمرؾ أطمٞماٟماه اًمٚمٞمؾ يمٍٚمف, أن ًيٜماضمل اِب-  ًممبيّمكم  

, إذ هلؿ ّقَّ اهلل صمَلصمة أؿمخاص سمدلق اٟمٗمّماـ, لاًمتَِّمٌٞمف دائامه ُمع اًمٗمارؾلُمـ اًمٓمٌَّٞمٕمل أقَّ اإلٟمًاق لٟمٗمًف ؿمخص لاطمد ُ أيمثر, 

 [هلل اًمقاطمد-اجلقهر اإل

o :ٌذب قمغم اإلؾمَلف  اًمٙمي

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ٟمحـ ُ ٟم١مُمـ ]- 281صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ٌَّتٜما ًمٚمًٞمد اعمًٞمح ضمٕمٚمتٜما ٟمرومٕمف لًٟمٕمٚمٞمف طمتك أخَّٝمٜماك, سم٢مٟمًاق شم٠مخَّف ة حم ـٍ أقَّ ؿٌمدَّ لىماًمت , لىماًمت اًمٜمّمارم اعمًٞمح اسمـ اهلل»: وماًمٌٕمض ئًم

ٌَّتف ًمٜما شمٜمازـ لصار إٟمًاٟماه ُمـ أضمؾ ظمَلص ضمٜمًٜما, شاًمٞمٝمقد اًمٕمزيز اسمـ اهلل , لىماـ اًمٌاسما أثٜماؾمٞمقس: سمٞمٜمام احل٘مٞم٘مة إقَّ اهلل سمًٌب حم

 [(-12,  10)وٍد أبقًمٞمٜماريقس  شهق اًمذن صار اًمٙمٚمٛمة( اإلٟمًاق) لًمٞمس اجلًد, اًمٙمٚمٛمة هق اًمذن صار ضمًداه »

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ا ٟم١مُمـ ٜمٍ لإق يمً ]- 373صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ٚمف قمغم صقرة آدف لٟمٗمخ ومٞمف ٟمًٛمة طمٞماة, صمؿٍ اهلل أُمًؽ سماًمٓم   سم٠مقَّ  ء, لضماء ذم ؾمقرة احلجر  اه ٚمٕمأظمذ ُمـ آدف ٌو  لم لؿمٙمَّ ر ُمٜمف طمقا لصقَّ

ه  ظماًمؼ سمنملإذ ىماـ رسمؽ ًمٚمٛمَلئٙمة إيٍن ﴿  ؾ أقَّ ٌي ٘مَ ومٝمؾ ٟمي لم اّؾمقد,  اجلَلًملم احلٛم٠م اعمًٜمقق سماًمٓم  لومنَّ  ,﴾ُمـ صٚمّماـ ُمـ ح٠م ُمًٜمقق ا

 [؟ اصٓمٗماها قمغم ٟمًاء اًمٕماعملماًمتل  ,اهرة ُمريؿيًة اًمٓمٍ قًمف ذم أطمِماء اًمٕمذراء اًم٘مد  ٚمً لُ ٟم٘مٌؾ طًم , لم اّؾمقداهلل يٚمٛمس اًمٓم  

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ليٕمت٘مد اّظمقة ]- 373صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ف ضماء ذم ٟمَّ ٢م, لُمع هذا وملُ ي٘مٌؾ اُٟمٗمٙماؿ أل اُٟمٗمّماـ قمـ اهلل, رآق هق يمٚمٛمة اهلل اّزًمٞمة اًم٘مائؿ سمذات ضمقهر اهللاًم٘مً  اعمًٚمٛملم سم٠مقَّ 

ٌل يمَلف اهلل ومٙمٞمػ ي٘مٌٚمقق شمَللة اًمٜمَّ  ,(44: 1)اًمٌخارن  شرآقي٘مرأ اًم٘مً  ٙمئ ذم طمْمٜمل لأنا طمائض صمؿٍ ٌل يتَّ يماق اًمٜمَّ » :احلديث قمـ قمائِمة

لح قمٚمٞمٝما اًمرُّ يًة ُمريؿ اًمتل طمؾَّ قًمف ذم أطمِماء اًمٕمذراء اًم٘مد  ٚمً ليًتٜمٙمرلق طًم , اًم٘مائؿ سمذات ضمقهر اهلل ذم طمْمـ قمائِمة لهل طمائض

 [؟ اهاؾمٝما لٟم٘مٍ رها لىمدَّ س لـمٝمَّ دً اًم٘مً 

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ فًمًٝمقر اهلل ]- 378صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

يَهٚمٌٌف اَُمًٙمًثقا  ﴿ 12 – 10: ذم ؾمقرة ـمف عمقؾمك ذم اًمٜمار ٌّ ـي  ا ٘مي أيم ٟمياراه ومي غمي اًمٜمَّاٌر  إٌَذ ري ٌيسى أيَل أيضٌمًد قمي ا سمٌ٘مي ٜمَٝمي كم  آشمٌٞمًٙمؿ ُم  ٕمي ًت ٟمياراه ًمَّ ًَ إيٌن  آٟمي

م ك*  ًهده ا ًٟمقدٌن ييا ًُمقؾمي م*  وميٚميامَّ أيتياهي ٌس ـًمقه دَّ ٌد اعَمً٘مي ا سمُّؽي ومياظَمٚميَع ٟميَٕمٚميٞمَؽي إٌٟمَّؽي سمٌاًَمقي ك  ﴿: 9 – 7 اًمٜمٛمؾ ؾمقرة لذم- ﴾إيٌن  أينيا ري ـي ًُمقؾمي ا إٌَذ ىمي

ٚمًَّٙمَؿ شميَّمٓميًٚمققي  ٕمي ٌيسى ًمَّ ابى ىمي ى أيَل آشمٌٞمًٙمؿ سمٌٌِمٝمي ؼمي ا سمٌخي ٜمَٝمي آتٌٞمًٙمؿ ُم  ًت ٟمياراه ؾمي ًَ ٌف إيٌن  آٟمي
يَهٚمٌ يا * ٌّ َقهلي ـَ طمي ُمي ـ ذٌم اًمٜمَّاٌر لي ا ًٟمقدٌني أيق سًمقٌرؿي ُمي اءهي وميٚميامَّ ضمي

لمي 
ٌ اعمي ب  اًَمٕمي  ري

ٌ
اقي اَّللَّ ٌَحي ؾًم ٌزيًز احَليٌٙمٞمؿً ييا ًُمق*  لي ً اًَمٕمي ك إٌٟمًَّف أينيا اَّللَّ ـ ذٌم اًمٜمَّاٌر ﴿: ًم٘مد فمٝمر اهلل ذم اًمٜمار ليمٚمَّؿ ُمقؾمك ًمذًمؽ ىماـ- ﴾ؾمي سًمقٌرؿي ُمي
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لمي 
ٌ اعمي ب  اًَمٕمي  ري

ٌ
اقي اَّللَّ ٌَحي ؾًم يا لي َقهلي ـَ طمي ُمي ًمف لهٙمذا يا أطمٌائل فمٝمر اهلل ذم ؿمٙمؾ اإلٟمًاق اًمذن هق أيمرف لأذؽ لأضمؾ ُمـ اًمٜمار إذ , ﴾لي

 [-رلح ظماًمدة لظًمٚمٌؼي قمغم صقرة اهلل

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ اهلل ]- 379, 378صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ر اًمً٘مرآق أقَّ اهلل ىمريب ضمداه ُمـ اإلٟمًاقىمريب:  ـَ ﴿ - ًمذًمؽ ي٘مقـ:ًيّمق  َٞمٌف ٌُم ًب إًٌمي ـً أيىَمري َح ٟمي ٌريدٌ لي ٌٌَؾ اًَمقي ي ﴿, [16]ىمؼ :  ﴾طمي ري أيقَّ اَّللَّ خيَؿ شمي أي

ةى  ًي َ ُي مخي اسمًٌٕمًٝمَؿ لي َُّ ًهقي ري  إٌ
ةى صمي م صميَلي ا ييًٙمقًق ٌُمـ ٟمََّجقي يَرٌض ُمي َّ ا ذٌم ا ُمي اٌت لي لي امي ًَّ ا ذٌم اًم ًؿ ُمي َٕمٚمي يَمثيري يي ُي أي ًمٌؽي لي َدٟميك ٌُمـ ذي ُي أي اٌدؾًمًٝمَؿ لي َُّ ًهقي ؾمي إٌ

َُّ ًهقي  ٚمٌٞمؿو  إٌ  قمي
ى
ء َ ي سمًٌٙمؾ  ري ٌة إٌقَّ اَّللَّ َقفي اًَمٌ٘مٞمياُمي ٌٛمًٚمقا يي ٌ ًئًٝمؿ سماٌمي قمي اًٟمقا صًمؿَّ ًيٜمي ا يمي ـي ُمي جَ ًٝمَؿ أي ٕمي ـي ﴿, [7]اعمجادًمة :  ﴾ُمي اسمٌٌري عي اًمّمَّ ]اًمٌ٘مرة  ﴾إٌقَّ اَّلٍلي ُمي

ٜم ل ومي٢ٌمين  ىميٌريبو ﴿, [153:  ٌياٌدن قمي ٠ميخيؽي قٌم ا ؾمي إٌذي قرة- [186]اًمٌ٘مرة :  ﴾لي أىمرب إمم اإلٟمًاق ُمـ , وم٢مق يماق اهلل ىمريب ًمإلٟمًاق هبذك اًمّمُّ

دك ذم ؿمٙمؾ إٟمًاق ُمـ أضمؾ ظمَلص اإلٟمًاق--؟!, طمٌؾ اًمقريد ًُّ  [ومام احاٟمع ُمـ دم

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ اًم٘مرآق يٜمًب ]- 379صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

: هلل اّقمْماء اجلًدية ٌف﴾  :يٜمًب هلل لضمف, ومٛمثَله ا يَمري اإَلٌ  لي
ـٌ سم ؽي ًذل اجَليَلي ضَمًف ري ك لي ٌَ٘مي يي َُّ , (27اًمرحـ : )﴿لي اًمٌؽو إٌ  هي

ى
ء َ ﴿يًمؾُّ ري

ًف ًميًف﴾ ضَمٝمي   :يٜمًب هلل يد, (88اًم٘مّمص : ) لي
ٌ
ًد اَّللَّ ي يي ٌيايًٌٕمققي اَّللَّ ٌيايًٌٕمقٟميؽي إٌٟمَّامي ًي ـي ًي ٌذي يٜمًب هلل (, 10اًمٗمتح : ) ﴾ وميَقؾي أيجٌَدهيٌؿَ ﴿إٌقَّ اًمَّ

﴾ :ضمٜمب
ٌ
ٜمٌب اَّللَّ ـمًت ذٌم ضمي ا وميرَّ شميك قمغمي ُمي َني ـي ٟميَٗمسو ييا طمي ً٘مق ٢ٌمٟمَّؽي سم٠ٌميقَمًٞمٜمٌٜميا﴾ :يٜمًب هلل قملم(, 56اًمزُمر : ) ﴿أيق شمي سم ؽي ومي اَصؼٌمَ حٌلًَٙمٌؿ ري  ﴿لي

 [(-48اًمٓمقر : )

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ يٜمًب ]- 380, 379صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ٌيادٌ ﴿: ًٞماق لاعمٙمر لاًمٖمْمبُمثؾ احلنة لاًمٜم  : هلل اعمِماقمر اإلٟمًاٟمٞمة غمي اًَمٌٕم ةه قمي َني ا طمي ٞميًٝمؿَ ﴿, [30]يس :  ﴾يي
ًٌ ٜمي َ اَّلٍلي ومي قا ًً ]اًمتقسمة :  ﴾ٟمي

ٞمٜميايًمؿَ ﴿, [67 ًٌ ا ٟمي ـي ﴿, [14]اًمًجدة :  ﴾إٌٟمَّ ٌري
ايمٌ ػَمً اَحي اَّلٍلً ظمي ري اَّلٍلً لي ٙمي ُمي ًرلَا لي ٙمي ُمي َٞمٌٝمؿَ ﴿, [54]آـ قمٛمراق :  ﴾لي ٚمي ً قمي ٌْمبي اَّللَّ همي  ﴾لي

أؿم٘مك ظمٚم٘مؽ ومٞمْمحؽ  ُ دمٕمٚمٜمل» :قمغم آظمر رضمؾ يٌ٘مك ذم اًمٜمار اًمذن ي٘مقـ حؽٜمًب هلل اًمْمَّ خارن يً لذم صحٞمح اًمًٌ , [6]اًمٗمتح : 

 رآق يٜمًب ًمف اّقمْماء لاعمِماقمر اإلٟمًاٟمٞمة ومام احاٟمع ُمـ فمٝمقرك ذم ؿمٙمؾ إٟمًاقرضمة لاًم٘مً وم٢مق يماق اهلل ىمريب هبذك اًمدَّ - شاهلل قمز لضمؾ ُمٜمف

ًُّ ؟ لهؾ اهلل يٕمجز قمـ اًمتَّ   [؟ أُ يًتٓمٞمع أق ي٘مٓمع طمجب اخلٗماء ليٕمٚمـ ذاشمف ًمٜما ؟ء ؟ أخٞمس اهلل ىمادر قمغم يمؾ ر دج

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ  اهلل قمغم دمكم  ]- 380صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ـٌ  :اجلٌؾ ؼٌٙم ًمي يٌن لي ا ري ـي ًميـ شمي ا ٞمَؽي ىمي ٌريٌن أينًٔمَر إًٌمي ب  أي ـي ري ا ًف ىمي سمُّ ًف ري ٚمَّٛمي يمي اشمٌٜميا لي ٞم٘مي
ٌ ٌ
ك عم اء ًُمقؾمي َّا ضمي حي َقؽي ﴿لي ًي ًف ومي اٟمي ٙمي رَّ ُمي ٢ٌمٌق اؾَمتي٘مي ٌيٌؾ ومي اٟمًٔمَر إمٌمي اجَلي

ًٌَت  اٟميؽي شًم ٌَحي ـي ؾًم ا ٚميامَّ أيومياؾي ىمي ٌٕم٘ماه ومي ك صي رَّ ُمقؾمي ظمي يٍماه لي ٚميًف دي ٕمي ٌيٌؾ ضمي ًف ًمٌَٚمجي سمُّ يغمَّ ري ٚميامَّ دمي يٌن ومي ا ري ﴾ ]اّقمراؽ :  شمي ـً اعَم١ًَمٌُمٜملٌمي نيَا أيلَّ أي َٞمؽي لي إق , [143إًٌمي

 ذم ضمًد اإلٟمًاق اًمذن ٕملمَّ قرك ذم زُمـ ُمً ٝمً د اًمٌٕمض فمً ٕمٌ ٌَ ومٚمامذا يًتي  ,لرآك ُمقؾمك  قمغم اجلٌؾٕملمَّ  لسمِمٙمؾ ُمً ٕملمَّ فمٝمر ذم ُمٙماق ُمً  يماق اهلل

 [؟ ؿ ُمقؾمك هؾ ظمغم ُمٜمف اًمٙمققلقمٜمدُما فمٝمر اهلل قمغم اجلٌؾ ليمٚمَّ  ؟ هق شماج اخلٚمٞم٘مة
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د اإلهللأؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة يمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ًٟمًزلـ اهلل قمغم ]- 381صؼ , اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ًَّ »: اّرض امء اًمدٟمٞما طمتك يٌ٘مك صمٚمث اًمٚمٞمؾ اّظمػم ي٘مقـ ُمـ يدقمقين وم٠مؾمتجٞمب ًمف- ُمـ ي٠ًمخٜمل يٜمزـ رسمٜما شمٌارؿ لشمٕمامم يمؾ ًمٞمٚمة إمم اًم

ث اًمٚمٞمؾ اّظمػم لُمع ذًمؽ ُ خيٚمق ٚمً شمٌارؿ لشمٕمامم يٜمزـ ذم صمً  رسمٜما(- 2ص  1﴾ )صحٞمح اًمٌخارن ج ؟ ؟ ُمـ يًتٖمٗمر زم وم٠مهمٗمر ًمف وم٠مقمٓمٞمة

ًُّ  -ُمٜمف ُمٙماق ا ذم دم  [-دك شمٜمازـ ُمـ ؾمامك لمل خيًؾ ُمٜمف ُمٙماقأجْمه

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ  :قمرش اهلل]- 381صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

غمي ﴿ ـً قمي َحي م اًمرَّ َرٌش اؾَمتيقي ّمٕم٘مقق يقف اًم٘مٞماُمة وم٠ميمقق ألـ ُمـ اًمٜماس يً  إقَّ » :خارن ي٘مقـ اًمرؾمقـلذم صحٞمح اًمًٌ , [5]ـمف :  ﴾اًَمٕمي

ئؿ اًمٕمرش ,يٗمٞمؼ  وم٢مق يماق اًمٕمرش ًمف ىمقائؿ حمدلدة سمدًمٞمؾ أقَّ - شومام أدرن أوماؾ ىمٌكم أف ضمقزن ,وم٢مذا أنا سمٛمقؾمك آظمذ سم٘مائٛمة ُمـ ىمقا

ئؿ   ؟ لهؾ اهلل اجلاًمس قمغم اًمٕمرش همػم ُمقضمقد ظمارج اًمٕمرش ز اهللومٝمؾ اًمٕمرش طمدَّ لطمٞمَّ - اًمٕمرشُمقؾمك اؾمتٓماع أق يٛمًؽ سم٠مطمد ىمقا

ٕمٚمٜمة, لُمقضمقد ظمارج اًمٕمرش سمٓمري٘مة همػم ُمرئٞمة- هٙمذا اهلل اًمٖمػم ُمٜمٔمقر أقمٚمـ ذاشمف ًمٜما ذم ؿمخص اهلل ُمقضمقد قمغم اًمٕمرش سمٓمري٘مة ُمً  ؟!

 [رسمٜما يًقع اعمًٞمح سمٞمٜمام يماق يٛمأل يمؾ زُماق لُمٙماق-

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ؾمامء ]- 382, 381صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ء لاعمٕمراج ذم صحٞمح اًمًٌ : ذم ىمٍّم اهلل ًَّ  ذيمر أقَّ يً  (,74, 73ص )خارن ة اإلها ًَّ اًمرؾمقـ قمرج إمم اًم امء اًمدٟمٞما امء ومقضمد آدف ذم اًم

ًَّ لإسمراهٞمؿ ذم ا ومٗمرض قمغم أُمتف مخًلم صَلة- لذم قمقدشمف  ,لصؾ إمم ُمٙماق اهلل صمؿٍ  ,لُمرَّ قمغم إدريس لُمقؾمك لقمٞمًك ,امء اًمًادؾمةًم

أقمادك  صمؿٍ  ة-ا مخًلم صَلة اؾمتث٘مٚمٝما لأقمادك إمم اهلل اًمذن ضمٕمٚمٝما مخًة لقمنملق صَلهنَّ أ قمٚمؿ ٚمقات, ومٚماٍم ؾم٠مخف ُمقؾمك قمـ قمدد اًمّمَّ 

ًُّ صارت مخس صٚمقات- لهً  ة صماٟمٞمة لصماًمثة هلل طمتكُمقؾمك ُمرَّ  ؿ ليمٞمػ يتحرَّ  -هؾ ُمقؾمك يماق يقضمد ذم ُمٙماق ُ يقضمد ومٞمف اهلل١ماـ: ٜما اًم

ًَّ اهلل ذم ُمٙماٟمف سمٓمري٘مة ُمً  أقَّ  سمَل ؿمٍؽ  -اًمرؾمقـ ضمٞمئة لذهاسمها سملم ُمٙماق ُمقؾمك لُمٙماق اهلل ا ُ ختٚمق ُمٜمف أن ُمـ اًم لهذا , ٛمقاتٕمٚمٜمة لأجْمه

ًُّ ُما طمدث ذم اًمتَّ   [-لذم ذات اًمقىمت يٛمأل يمؾ ُمٙماق سمَلهقشمف,  اجلًد سمّمقرة ُمرئٞمة ُمٚمٛمقؾمةذم ري ٝمي اهلل فمي  د إقَّ ج

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ : ضماء دار اهلل]- 382صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

- وماٟمٓمٚمؼ وماؾمت٠مذق قمغم ريٍب ؿ يقف ٕمقق رهبَّ اعم١مُمٜملم طملم يتِمٗمَّ  إقَّ »: ذم احلديث قمـ اًمرؾمقـ  ذم دارك ومٞم١مذق زم- وم٢مذا اًم٘مٞماُمة ي٠متقق إممَّ

ا لمل يٕمد , ار طمقت لطمٞمَّزت اهلل؟ لهؾ اًمدٍ  هؾ اهلل ُمقضمقد ذم دارك وم٘مط(- 18: 4)صحٞمح اًمٌخارن  شرأجت ريب لىمٕمت ًمف ؾماضمده

ا ظمارج اًمدٍ  الظمارج دارك ُمقضمقد , اهلل ذم دارك ُمقضمقد إقَّ  ؟ سمَل ؿمٍؽ  ارُمقضمقده  [-اجلًد اًمٌنمن هق دار اهلل اعمقضمقد ومٞمف -أجْمه
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 َٚمب لاًمٌٗمداء  )اخلٓمٞمة اّصٚمٞمة لاًمٙمٍٗمارة( :اًمّمَّ

o :قًمً٘مقسمة لٟمتٞمجة اخلٓمٞمة 

, لىمد أقمٚمـ اهلل اعمقت هق احلٙمؿ اإلهلل قمغم اإلٟمًاق اخلاـمئقم٘مقسمة اعمقت: ]- 8, 7صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار قم٘مٞمدة اًمٗمداءسمٞمِمقن طمٚمٛمل: 

ًقًت »لأنذر سمف اإلٟمًاق احلٙمؿ ُمًٌ٘ماه,  َقشماه متي ا ُمي ًُّ جرَّ لسمٛمً (-  17:  2)شمؽ ش ييَقفي شمي٠ميًمًؾ ٌُمٜمَٝمي , لظمْمع ًمف ٘مقط ظمْمع اإلٟمًاق هلذا احلٙمؿد اًم

ا»سمٕمدك إذ أصٌح  ٍؾ اًمٙمً  ٌريؼ اَّرٌض يًمٚم ٝمي ًُّ »لاعمقت قمٜمد اًم٘مديس أثٜماؾمٞمقس يمام ذيمرك ذم يمتاسمف (- 2:  2ُمؾ  1ش )ـمي هق اًمٌ٘ماء  شد اًمٙمٚمٛمةدم

ُماذا ًيٛمٙمـ أق شمٕمٜمل قمٌارة "ُمقشماه متقت" », لاًمٕمقدة إمم اًمٕمدف ُمرة أظمرم: ومًاد اعمقت إمم اّبد سمٕمد اظمتٗماء صقرة اهلل سمًٌب اخلٓمٞمة ذم

اإلٟمًاق اًمٕماىمؾ اعمخٚمقؾ يماق ضمٜمس اًمٌنم ذم ـمري٘مف إمم اهلَلؿ, ش, », لًمٞمس جمرد اعمقت اجلًدن ؟ؾمقم اًمٌ٘ماء ذم ومًاد اعمقت إمم اّبد

 [-شلصٜمٕمة يد اهلل ذم ـمري٘مٝما إمم اُٟمحَلـ,  يماق ذم ؾمٌٞمٚمف إمم اُظمتٗماءقمغم صقرة اهلل

صار طًمٙمؿ اعمقت سم٠منقاقمف قمغم اإلٟمًاق: ًم٘مد يماق احلٙمؿ ]- 64صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار إيامٟمٜما اعمًٞمحل صادؾ لأيمٞمدسمٞمِمقن طمٚمٛمل: 

( 1)(, لاعم٘مّمقد سماعمقت ًهٜما: 23:6)رلُمٞمة ش ُمقتّقَّ أضمرة اخلٓمٞمة هل (, »17:2)شمٙمقيـ ش يقف شم٠ميمؾ ُمٜمٝما ُمقشماه متقت»لاوحاه: 

لح قمـ اجلًد- اعمقت اجلًدن لطمل3): وم٘مد اإلٟمًاق عمريمزك يماسمـ هلل- ( اعمقت اّديب2): اٟمٗمّماـ اًمرُّ : اٟمٗمّماـ اإلٟمًاق ( اعمقت اًمرُّ

 [: احلٙمؿ سمٗمٜماء اإلٟمًاق إمم اّبد-( اعمقت اّبدن4)قمـ اهلل- 

د أق أيمَل آدف : ( اعمقت اًمرلطمل1)أنقاع اعمقت: ]- 8,10صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار قم٘مٞمدة اًمٗمداءسمٞمِمقن طمٚمٛمل:  طمدث هذا اعمقت سمًٛمجرَّ

ُمة داىمة ؾمٕمٞما إمم اُظمتٌاء ذم ًذقمر اٟمٙمنت اًمٕمَلىمة سمٞمٜمٝمام لسملم اهلل- لهق يٕمٜمل اُٟمٗمّماـ قمـ اهلل- لطمقاء ُمـ اًمثَّٛمرة اعمًحرَّ ـ اًمّمَّ , لسميدي

س ي ا شمٗمّمؾ اإلٟمًاق قمـ اهلل: وماُسمـ اًمٍْماـ اقمًتؼٌم ُمٞم تاه لهق ذم طماًمة ُمـ لضمٝمف- لاًمٙمتاب اعمً٘مدَّ د أقَّ اخلٓمٞمة هل ُمقت رلطمل, ّهنَّ ١ميم 

اشي »اخلٓمٞمة, لاقمًتؼٌم ىمد قماد إمم احلٞماة طملم رضمع إمم أبٞمف- وم٘مد ىماـ أبقك قمٜمف:  ٞم تاه وميٕمي اقي ُمي ذا يمي ب عمَلؿ 24:  15)ًمق ش اسَمٜمٌل هي (- لىماـ اًمرَّ

ٞم تو »يمٜمٞمًة ؾماردس:  لٌّ لأينَتي ُمي ا شمٗمّمؾ اإلٟمًاق قمـ اهلل(- 1:  3)رؤ ش أيقَّ ًمؽي اؾَمامه أينَّؽي طمي ّنَّف ُ , وماخلٓمٞمة هل ُمقت رلطمل ّهنَّ

يمام وم٘مد ؾًمٚمٓماٟمف قمغم - لوم٘مد يمراُمتف لهٞمٌتف, يتٛمثَّؾ هذا اعمقت ذم أقَّ اإلٟمًاق وم٘مد صقرة اهلل: ( اعمقت اّديب2)- ذيمة ًمٚمٔمُّٚمٛمة ُمع اًمٜمُّقر

د قمٚمٞمف, ىمل اخلٚمٞم٘مةسما ٜمت ُمٜمف, لأصٌحت احلٞمقاٟمات ًُمتٛمث ٚمة ذم احلٞمة شمتٛمرَّ لـًمٌردي اإلٟمًاق أجْماه ُمـ اجلٜمَّة , لأظمذت ؾًمٚمٓماٟماه أق شم١مذيف ًمق متٙمَّ

ليٕمٛمؾ ًمٙمل يٙمًب ظمٌزك سمٕمرؾ لضمٝمف سمٕمد أق يماق ي٠ميمؾ ُمـ صمامر اجلٜمَّة , إمم اّرض اًمتل أصٌحت شمٕمّماك لشمٜمٌت ًمف ؿمقيماه لطمًٙماه 

لح قمـ اجلًد: ( اعمقت اجلًدن3)- ُما ومٞمٝما ليٜمٕمؿ سمٙمؾ ابو : »ليتحٚمَّؾ اجلًد شمٜمٗمٞمذاه ًمٚمًحٙمؿ اإلهلل, هبذا اعمقت شمٜمٗمّمؾ اًمرُّ ّينَّؽي شًمري

ًٕمقدً  ابى شمي  [-لهق أظمٓمر ٟمقع ُمـ اعمقت إذ يٌ٘مك اإلٟمًاق ذم اعمقت إمم ُما هناية: ( اعمقت اّبدن4)(- 19:  3)شمؽ ش لإمٌمي شًمري

ؾمة اًمتل ظًمٚمؼ قمٚمٞمٝما اإلٟمًاق: ]- 11, 10صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار ٗمداءقم٘مٞمدة اًمسمٞمِمقن طمٚمٛمل:  قرة اعمً٘مدَّ ك اًمّمُّ ح اِسماء اّلًمقق شمِمقُّ يقو 

ؾمة اًمتل ظًمٚمؼ قمٚمٞمٝما اإلٟمًاق ٟمتٞمجة ًمٚمخٓمٞمة قرة اعمً٘مدَّ ؾًمقزٍم )لاعمًٕماسلق شمِمقيف اًمّمُّ يس أثٜماؾمٞمقس اًمرَّ  – 296, ومٞم٘مقًمقق: ي٘مقـ اًم٘مد 

َـّ »(: ف373 ًمقا  اًمِمٞمٓماق لسمٛمِمقرة اّبدية, اُّمقر رومْمقا  إذ اًمٌنم, لًمٙم ٌب صارلا ,اًمٗمًاد أُمقر إمم حتقَّ ًَّ - ش---أنٗمًٝمؿ ومًاد ذم اًم

ؾ لرومْمقا  اطمت٘مرلا وم٢مذ اًمٌنم أُما ,ومًاد قمدف ذم يٌ٘مك أق لىمّمد اإلٟمًاق ظمٚمؼ إذاه  وماهلل»: أثٜماؾمٞمقس اًم٘مديس أجْماه  لي٘مقـ  اهلل ذم اًمت٠مُمُّ
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قا طًمٙمؿ اعمقت اًمذن ؾمٌؼ إٟمذارهؿ سمفقمقا لدسمَّرلا اًمنمَّ ّنٗمًٝمؿ, لاظمؽم قرة ًمتل - وم٘مد اؾمتح٘مُّ لُمـ ذًمؽ احللم مل يٌ٘مقا سمٕمد قمغم اًمّمُّ

إقَّ ومًاد اًمٓمٌَّٞمٕمة »لي٘مقـ ىمداؾمة اًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث: ش- لؾماد قمٚمٞمٝمؿ اعمقت يمٛمٚمؽ- سمؾ ومًدلا طمًٌام أرادلا ّنٗمًٝمؿ ظًمٚمًٌ٘مقا قمٚمٞمٝما,

قرة اإلهلٞمة اًمتل يماٟمت ًمف يقف ظًمٚمٌؼاًمٌنمية مل ي ٘مقط سمًٚمٖمة أظمرم شمتَّٗمؼ لصقرشمف ذم ٕمد يتٌَّٗمؼ ُمع اًمّمُّ ًُّ - هلذا ٟمجد اهلل خًياـمٌف سمٕمد اًم

ء, ُمرضمع ؾماسمؼ, ص(ش 19:  3اخلٓمٞمة, ومٞم٘مقـ ًمف: "ّنَّؽ شًمراب لإمم شمراب شمٕمقد" )شمؽ  , 38)ىمداؾمة اًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث: آدف لطمقا

39-)] 

يس ألهمًٓمٞمٜمقس )]- 12, 11صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار ة اًمٗمداءقم٘مٞمدسمٞمِمقن طمٚمٛمل:  لح لاجلًد: ينمح اًم٘مد  ع سملم اًمرُّ ا  – 354اًمٍم 

اع هذا( ف430 لح سملم اًمٍم  ء آدف) اظمتؼما »: ومٞم٘مقـ لاجلًد, اًمرُّ  يمجزاء ,شمٕمّمامها أصٌحت اًمتل أضمًادمها ذم ضمديداه  إطمًاؾماه ( لطمقا

يَّتٝما اعمًٕمرسمدة وماًمٜمَّٗمس- اهلل ًمٕمّمٞماهنام صارف ٞمٓمرة اًمتل يماٟمت هلا ُمـ ىمٌؾ قمغم اجلًد, لاعمًحتٌ٘مرة خلدُمة اهلل, ذم طًمر  ًَّ ---  طًمرُمت ُمـ اًم

لح )همؾ  ع اجلًد وٍد اًمرُّ وم٘مدت اًمٓمٌَّٞمٕمة اًمٌنمية ٟم٘مالهتا »لي٘مقـ ىمداؾمة اًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث ذم هذا اُّمر: (ش- 17:  5لسمدأ سا

لح, لدظمٚمت ذم صًمٜمائٞمة ُمٕمرومة اخلػم لاًمنمَّ , اخلٓمٞمة لاظمتؼمهتالقمرومت , لسمًاـمتٝما اّلمم, اّلمم ع سملم اجلًد لاًمرُّ ا هٌٓمت - لذم اًمٍم 

ٝمؾ أق خًتٓمئ, اًمٌنمية إمم اعمًًتقم اجلًدن ًَّ ٟماه ُمـ اًمٗمًاد, لاٟمحدرت إمم ًُمًتقيات ُم١مؾمٗمة, وم٠مصٌح ُمـ اًم )ىمداؾمة ش لشمقارصمت أخقا

ء   [(-39, 38ص ,اًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث: آدف لطمقا

ؾًمقزٍم )]- 15صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار قم٘مٞمدة اًمٗمداءسمٞمِمقن طمٚمٛمل:  يس أثٜماؾمٞمقس اًمرَّ  اعمريرة اإلٟمًاق طماًمة( ف373 – 296ليّمػ اًم٘مد 

٘مقط سمٕمد ًُّ  اعمخٚمقؾ اًمٕماىمؾ اإلٟمًاق ,ًمٚمٝمَلؿ ـمري٘مف ذم يماق اًمٌنم ضمٜمس- اًمٗمًاد قمٚمٞمٝمؿ لاؾمت٘مرٍ  ,اًمٌنم قمغم اعمقت اٟمتٍم»: ومٞم٘مقـ اًم

وماعمقت ٟماـ ُمـ ذًمؽ اًمقىمت ومّماقمداه ىمٌْمة ذقمٞمة , لصٜمٕمة يد اهلل يماٟمت ذم ـمري٘مٝما ًمَلٟمحَلـ, ًمَلظمتٗماء ـمري٘مف ذم يماق اهلل صقرة قمغم

ب ُمـ طًمٙمؿ اًمٜماُمقس, قمٚمٞمٜما - لاًمٜمَّتٞمجة سماحل٘مٞم٘مة سمِمٕمة لهمػم طمٞمث إقَّ اهلل هق اًمذن لوٕمف سمًٌب اخلٓمٞمة, ليماق ُمـ اعمًًتحٞمؾ اًمتَّٝمرُّ

 [شُئ٘مة-

د اإلهللُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس: يمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار  ًُّ هؾ ؾًمً٘مقط آدف ]- 189صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

د اإلهلل -- هؾ ًمف سمديؾ ؟»ًيٕمتؼم ؾًمً٘مقط ًمٚمٌنمية مجٕماء ؟ ج: ًٟمٕمٞمد ُما ؾمٌؼ شمًجٞمٚمف ذم يمتاسمٜما  ًُّ ومٌاخلٓمٞمة ومًدت , ٟمٕمؿ ومٜم٘مقـ: شاًمتَّج

ة ذم - ـمٌٞمٕمة آدف جرة ضمًد آدف أصٌحت وماؾمدةيًمٍؾ ذرَّ , ُمثؾ ؿمجرة اًمتٍُّٗماح اًمتل أصاهبا ُمرض ًمٕملم, ومًٙمٍؾ صمامرها أصٌحت وماؾمدة, لاًمِمَّ

 - ا وماؾمدة -- لهٚمؿَّ ضمرا ا وماؾمدة, لًمق ًزرقمت ًمـ شًمٜمٌٌَت إَُّ ؿمجرة وماؾمدة حتٛمؾ سماًمتٌَّٕمٞمة صمامره ًم٘مد لرث اّبٜماء قمـ اًمٗماؾمدة حتٛمؾ سمذاره

ئز اًمٌٝمٞمٛمٞمةأبٞمٝمؿ اًمٓمٌَّٞمٕمة اًمٗماؾمدة اعمٛمٚمق ذا سماِصماف طًمٌٌؾ يب ا ها أن»: لضمرم اًمدف اعمقسمقء سماخلٓمٞمة ذم قمرلؾ مجٞمع سمٜمل اًمٌنم, ءة سماًمٖمرا

 [(-5: 51) ُمز  شلسماخلٓمٞمة لًمدشمٜمل أُمل

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ًمٞمؾ قم]- 189صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج غم لاًمدَّ

ً٘مقط, أن ُمـ احلٞمَّة, اخلٓمٞمة ضماءت إمم طمٍقاء ُمـ اخلارجشمقارث اخلٓمٞمة أقَّ  ًُّ ء اًمتل ؾمٌ٘متف ذم اًم ًمٙمـ ىمايلم ُمـ - لضماءت إمم آدف ُمـ طمٍقا

ا أتت ُمـ داظمٚمف طي اجلٛمٞمع طمتك اّنٌٞماء, سمؾ هل ؾمايمٜمة ومٞمف, مل يدومٕمف أطمدو هلا, أجـ ضماءشمف اخلٓمٞمة ؟ إهنَّ ٘مي اجلٛمٞمع زاهمقا »: لهٙمذا ؾمي
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َلح, ًمٞمس لُ لاطمد ا, ًمٞمس ُمـ يٕمٛمؾ اًمّمَّ , لًمٙمٜمَّٜما ًلًمٌدٟما هبا, صحٞمح إٟمَّٜما مل ٟمرشمٙمب اخلٓمٞمة اّلمم(, 12: 3)رل  شلومًدلا ُمٕمه

خّمٞمة ة سمَل ظمٓمٞمةاومٚمٞمس ُمقًمقد , سماإلواومة إمم ظمٓماياٟما اًمِمَّ ا قمغم اّرض, ُمرأ ا لاطمده ا لراصمة اخلٓمٞمة أُمر لاىمع-لًمق يماٟمت طمٞماشمف يقُمه  [- إذه

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ لىمد يتًاءـ ]- 192صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ا ىمد لرصمقا اخلٓمٞمة لومًدت ـمٌٞمٕمتٝمؿ  وم٘مٞمؾ قمـ , سمٞمٜمام ًيقضمد رضماـ أبرار صاحلقق ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿاًمٌٕمض يمٞمػ ٟم٘مقـ إقَّ اًمٌنم مجٞمٕمه

ا يماُمَله ذم أضمٞماًمفيماق ٟمقح »: ٟمقح ضمؾ يماُمَله لًُمًت٘مٞمامه »: لىمٞمؾ قمـ أجقب(, 9: 6)شمؽ  شرضمَله سماره  شيتَّ٘مل اهلل لحيٞمد قمـ اًمنم, يماق هذا اًمرَّ

ام(, 1: 1)أن  َلح سمٛمٕمٜماك احل٘مٞم٘مل أقَّ اإلٟمًاق (- 6: 1)ًمق  شيماٟما يمَلمها سماريـ أُماف اهلل» لىمٞمؾ قمـ زيمريا لأخٞمّماسمات أهنَّ ومٜم٘مقـ إقَّ اًمّمَّ

َلح ًمـ ٟمجدك سملم اًمٌنم قمغم - سماإلواومة إمم قمٛمؾ يًمٍؾ أقمامـ اخلػم, ُ سماًمٗمٕمؾ لُ سماًم٘مقـ لُ سماًمٗمٙمر, ٓمئ قمغم اإلـمَلؾُ خًي  ُمثؾ هذا اًمّمَّ

ب يًقع: اإلـمَلؾ أٍُما رضماـ اهلل اًمٍّماحلقق ومٝمؿ اًمذيـ ومٕمٚمقا (, 19: 18)ًمق  شًمٞمس أطمد صاحلها إَُّ لاطمد لهق اهلل», لًمذًمؽ ىماـ اًمرَّ

َلح ا ُمقق قمٜمٝما اقمؽماومها لذسمٞمحة ومتٖمٗمر هلؿ قمغم طمًاب دف اعمًٞمحاًمّمَّ ٌل ليماٟمت ظمٓماياهؿ ىمٚمٞمٚمة لًي٘مد   [-ًمٜمً 

يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػماّب ُمتَّك اعمًٙملم:  د اإلهلل ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مد  ًُّ يس أنٌا ُم٘مار اًمتَّج ومٝمق لًمٙمـ يا ًمًٕمادة اإلٟمًاق, ]- 10صؼؼ ,, دير اًم٘مد 

داه سماُٟمٓمراح ظمارضماه , ّنَّف طمٞمٜمام ظًمٚمٌؼي اإلٟمًاق لًدقٌمل ًمٚمقضمقد ذم طمية اهلل ًمٚمحٞماة ذم ٟمقرك لجمدك: ذا اهلل ي٠ميت إًمٞمٜما سمٜمٗمًف يماق ًُمٝمدَّ

م لصٞمة احلٞماة م لاٟمٓمرح ظمارضماه لقماش ذم اًمٔمُّٚمٛمة لقمايِمٝما لذاؾ ذم اًمًٌٕمد قمـ اهلل - طمٞمث اًمٔمُّٚمٛمة لاعمقت إق هق شمٕمدَّ لها هق ذا شمٕمدَّ

ـ لاهلقاق  [-اعمقت لاًمذُّ

o :اًمٗمادن لاعمًخٚم ص 

: ّقَّ ( جيب أق يٙمقق إٟمًاٟماه 1)ًُمقاصٗمات اًمٗمادن: ]- 65, 64صؼؼ  ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار إيامٟمٜما اعمًٞمحل صادؾ لأيمٞمدسمٞمِمقن طمٚمٛمل: 

ٝمة هلل همػم اعمحدلد- ( جيب أق يٙمقق همػم حمدلد2)اًمذن أظمٓم٠م ذم طمٍؼ اهلل يماق إٟمًاٟماه-  ا ًُمقضمَّ : ّقَّ ظمٓمٞمئة اإلٟمًاق همػم حمدلدة ّهنَّ

لؾماه سمَل ظمٓمٞمئة3) : ّنَّف إذا يماق اًمٗمادن ظماـمئاه ومٙمٞمػ يًتٓمٞمع أق يٗمدن همػمك ؟ أخٞمس أقمٛمك ي٘مقد أقمٛمك يً٘مٓماق ( جيب أق يٙمقق ىًمدُّ

: ًمٞمِمٗمع سمدُمف ( جيب أق يٙمقق طمٞماه إمم اّبد5)ٚم ؿ ٟمٗمًف ًمٚمٛمقت- : سم٢مرادشمف اعمًٓمٚم٘مة ًيً( جيب أق ي٘مٌؾ اعمقت سم٢مرادشمف4)يمَلمها ذم طًمٗمرة ؟ 

 [ذم اخلٓماة يمؾ طملم-

احلٍؾ اًمقطمٞمد لاّلطمد أق احلٍؾ اًمقطمٞمد لاّلطمد: إذق, ]- 66, 65صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار إيامٟمٜما اعمًٞمحل صادؾ لأيمٞمدسمٞمِمقن طمٚمٛمل: 

لط مجٞمٕمٝماٟمٕمؿ ومٝمق اًمقطمٞمد اًمذن شمٜمٓمٌؼ ---  يٙمقق اًمٗمادن هق اهلل سمذاشمف لهق اًمقطمٞمد اًمذن سمٖمػم - ومٝمق اًمقطمٞمد همػم اعمحدلد: قمٚمٞمف اًمنمُّ

لي٘مٌؾ ذم هذا , احلٍؾ اًمقطمٞمد هق أق ي٠مظمذ اهلل ضمًداه إٟمًاٟمٞماه : إذق, لًمٙمٜمَّف ًمٞمس إٟمًاٟماه وماًمذن أظمٓم٠م اإلٟمًاق- لهق احلل إمم اّبد- ظمٓمٞمئة

حة ليمٍؾ اجلًد طًمٙمؿ اعمقت سمدُه ُمـ اإلٟمًاق حة ًمإلٟمًاق ليمؾ اًمٕمدـ هلل- , لذم هذا يمٍؾ اًمرَّ  [اًمٕمدـ --- يمٍؾ اًمرَّ

ؾًمقزٍم )]- 20صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار قم٘مٞمدة اًمٗمداءسمٞمِمقن طمٚمٛمل:  يس أثٜماؾمٞمقس اًمرَّ  اهلل ؾماُمح ًمق أنَّف( ف373 – 296ليذيمر اًم٘مد 

ه  يماق»: ي٘مقـ إذ ,يمَلُمف ذم صادؾ همػم اهلل ًمٙماق ,اإلٟمًاق  قمغم طمٙمٛمف أصدر أق سمٕمد إذ ,يماذسماه  يّمػم شمٙمٚمَّؿ سمٕمدُما اهلل أقَّ  ًمق ًُمرقمٌاه, أُمرا
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م إق ُمقشماه  يٛمقت سم٠مق اإلٟمًاق , إذا طمدث سمٕمد أق ىماـ اهلل إٟمَّف ُسمد أق ٟمٛمقت لمل ٟمٛمت- ُ يٛمقت اإلٟمًاق سمؾ شمٌٓمؾ يمٚمٛمتف ,اًمقصٞمة شمٕمدَّ

 [-شًمٙماق اهلل همػم صادؾ

 : ّقَّ اًمذن أظمٓم٠م ذم طمٍؼ جيب أق يٙمقق إٟمًاٟماه ( 1) اًمٗمادن:قاصٗمات ُمً ] -21,23صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار قم٘مٞمدة اًمٗمداءسمٞمِمقن طمٚمٛمل: 

ـى ُما يماق يً طم٘ماه, » ف(:202 – 140) إيريٜمالسيس لذم هذا ي٘مقـ اًم٘مد  - اهلل يماق إٟمًاٟماه  أق يٜمٝمزف اًمٕمدل ًمق مل يٙمـ اًمذن هزُمف  ٛمٙمـ سمٕمد

ًَّ  ,إٟمًاق ُمقًمقد اُمرأة ة شم ٛمٙمـ أجْماه أق يً , ضمٜمًٜما ذم اعمقت ُمـ ظمَلـ إٟمًاق ُمٝمزلفم ليمام شمردَّ  ,ٚمط قمغم اإلٟمًاق ذم اًمٌدايةّنَّف سماُمرأ

 (2) شٍم قمغم اعمقتهٙمذا أجْماه سم٢مٟمًاق ٟمٜماـ اًمٜمَّ , ٍم قمٚمٞمٜماليمام أنَّف سم٢مٟمًاق ٟماـ اعمقت اًمٜمَّ - ٜمتٍمٟمرشمٗمع صماٟمٞمة إمم احلٞماة سمقاؾمٓمة إٟمًاق ُمً 

, ُمـ آدف إمم آظمر ظمٓمايا يمؾ اًمٌنم ذم مجٞمع اّضمٞماـارة همػم حمدلدة شمٙمٗمل حلٛمؾ لرومع يماق ُسمد ُمـ يمٗمٍ : جيب أق يٙمقق همػم حمدلد

جيب أق » دك ٟمٞماومة اّنٌا ُمقؾمك أؾم٘مػ اًمِمٌاب, إذ ي٘مقـ:لهذا ُما ي١ميم   سمائح شمٙمٗمل, ّقَّ وماقمٚمٞمتٝما حمدلدة-قر- هلذا مل شمٙمـ اًمذَّ هً اًمدُّ 

ٟمٞماومة اّنٌا ُمقؾمك: اًمتجًد ) -شهمػم اعمحدلدّقَّ ظمٓمٞمئتف ُمقضمٝمة ٟمحق اهلل , ّقَّ قم٘ماب آدف همػم حمدلد لأبدن, يٙمقق اًمٗمادن همػم حمدلد

: ّنَّف إذا يماق اًمٗمادن ظماـمئاه لؾماه سمَل ظمٓمٞمةدُّ جيب أق يٙمقق ىمً  (3)(- 16ؼف, ص 2005اومت٘ماد إهلل, أؾم٘مٗمٞمة اًمِمٌاب, اًم٘ماهرة, يٜماير 

يس ألهمًٓمٞمٜمقس اًم٘مد  لقمـ هذا اُّمر ي٘مقـ  ؟ ٗمرةومٙمٞمػ يًتٓمٞمع أق يٗمدن همػمك؟ أخٞمس أقمٛمك ي٘مقد أقمٛمك يً٘مٓماق يمَلمها ذم طًم 

 ,اؾمتٚمزف اُّمر لؾمٞمٓماه يٙمقق لطمدك ُمـ اجلٜمس اًمٌنمن, ة يمٌػمة سملم اهلل لاجلٜمس اًمٌنمنقَّ سمٕمد أق أىماُمت اخلٓمٞمة هً » ف(:430 , 354)

 ٛمٙمٜمف أق حيٛمؾ اًمٕم٘مقسمةٌع ًمٙمل يً هذا سماًمٓمَّ , ليٜمتٍم قمغم اعمقت: جيب أق ي٘مٌؾ أق يٛمقت سم٢مرادشمف( 4) شليٛمقت سمدلق ظمٓمٞمة ليٕمٞمش يقًمد

سمؾ ُسمد أق يٙمقق ىمادراه قمغم أق ي٘مقف صماٟمٞمة - لإُ يٙمقق اعمقت ىمد اٟمتٍم قمٚمٞمف, أق ُ يٌ٘مك ذم اعمقت إمم اًمٜمٝماية لاّهؿٍ - ليٛمقت قمـ اًمٌنم

أق : ٜماؿ أُمراق ضلرياقهً » ف( ومٞم٘مقـ:430 – 354يس ألهمًٓمٞمٜمقس )ح هذا اُّمر اًم٘مد  قو  يً  -ومت٘مقف ومٞمف اًمٌنمية لحتٞما ُمـ ضمديد

جيب أق يٙمقق » ح هذا ٟمٞماومة اّنٌا ُمقؾمك أؾم٘مػ اًمِمٌاب, إذ ي٘مقـ:قو  يً  :جيب أق يٙمقق ظماًم٘ماه ( 5)- شلأق ُ يًتٛمر ُمائتاه  ,يّمػم ُمائتاه 

 [-(16ؼص , ٟمٞماومة اّنٌا ُمقؾمك, اًمتجًد اومت٘ماد إهلل) شٛمٙمٜمف دمديد ـمٌٞمٕمة اإلٟمًاق ُمرة أظمرميً , اًمٗمادن ظماًم٘ماه 

ؾًمقزٍم )]- 29, 28صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار قم٘مٞمدة اًمٗمداءسمٞمِمقن طمٚمٛمل:  يس أثٜماؾمٞمقس اًمرَّ ح اًم٘مد   أق ًيٛمٙمـ ُ أنَّف( ف373 – 296لًيقو 

ـ أق أطمد ُم٘مدلر ذم يٙمـ مل»: ومٞم٘مقـ ,ٟمٗمًف اهلل همػم أطمداه  اعمًخٚم ص يٙمقق  ُمـ ظمٚمؼ اًمذن ٟمٗمًف اعمًخٚم ص ؾمقم ومًاد قمدف إمم اًمٗماؾمد حًيق 

, لمل يٙمـ إُ اًمذن هق صقرة اِب, مل يٙمـ ذم ُم٘مدلر أطمد آظمر أق ًيٕمٞمد ظمٚمؼ اًمٌنم ًمٞمٙمقٟمقا قمغم صقرة اهلل ية يمؾ رء ُمـ اًمٕمدفاًمٌدا

, لمل يٙمـ ًُمٙمٜماه أق ًيٕمٚم ؿ اًمٌنم قمـ اِب لي٘ميض قمغم قمٌادة إُ رسمٜما يًقع اعمًٞمح اًمذن هق احلٞماةًُمٙمٜماه أق ًيَٚمٌٌس احائت قمدف اعمقت 

ؾًمقزٍم )ش- ًمًٙمٍؾ اًمذن هق اسمـ اِب اًمقطمٞمد احل٘مٞم٘ملإُ اًمٙمٚمٛمة اًمٍْماسمط ااّلصماق  يس أثٜماؾمٞمقس اًمرَّ (: ف373 – 296لي٘مقـ أجْماه اًم٘مد 

قرة شمٚمٓمَّخت إذ» قرة صاطمب طًمًْمقر ُمـ ومَلسمد لأزيٚمت, اخلارج ُمـ سماّدراق اخلِمب قمغم اعمٜم٘مقؿمة اًمّمُّ  ًيًاقمد ًمٙمل ,صماٟمٞمة ٟمٗمًف اًمّمُّ

ؾٍماف ُماه ًمّمقرشمف وم٢مٟمَّف طمتك اخلِمٌة اًمتل ًرؾٌمٛمت قمٚمٞمٝما ُ ًيٛمٙمـ أق شًمٚم٘مك اًم دمديد قمغم اًمرَّ قرة قمغم ٟمٗمس اًمٍٚمقطمة اخلِمٌٞمة, ّنَّف إيمرا ّمُّ

ؾمؿ-  د قمٚمٞمٝما اًمرَّ د ظمٚم٘مة اإلٟمًاق لقمغم هذا اعمثاـ قمٞمٜمف أتك إمم قماعمٜما اسمـ اِب اًمًٙمكم  اًم٘مداؾمة إذ هق صقرة اِبسمٕمٞمداه, سمؾ جًيدَّ , ًمٙمل جًيد 

", لُماًمذن ظًمٚمؼ  ٚميؽي ا ىميَد هي خًييٚم صي ُمي َل ييٓمًٚمبي لي اءي ًمٌٙمي دك سمٛمٖمٗمرة اخلٓمايا يمام ي٘مقـ هق ٟمٗمًف ذم اإلٟمجٞمؾ: "ضمي ة قمغم صقرشمف, لجًيد  ـ ُمرَّ
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ـَ وميَقًؾ" )يق  ًد ٌُم دو ُ ًيقًمي اقي أيطمي لإٟمَّام ىمّمد  (, لهق ُ ي٘مّمد هبذا يمام فمٜمُّقا اًمقُدة ُمـ اُمرأة,5, 3:  3أضمؾ هذا ىماـ أجْماه ًمٚمٞمٝمقد: "إٌَق يمي

ث قمـ إقمادة ُمٞمَلد اًمٜمَّٗمس لدمديد ظمٚم٘مٝما قمغم ُمثاـ صقرة اهلل-  [شاًمتَّحدُّ

o د ًُّ  :قمَلىمة اًمٌٗمداء سماًمتَّج

ُماق, ]- 80صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار إيامٟمٜما اعمًٞمحل صادؾ لأيمٞمدسمٞمِمقن طمٚمٛمل:  د اسمـ اهلل اًمٙمٚمٛمة: لذم ُمؾء اًمزَّ ًُّ لسمٕمد أق أقمٍد اهلل دم

قات  فاّذهاق سماًمٜمٌُّ سمائح ًمٗمٙمرة اًمٌٗمداء سماًمدَّ ُمقز لاًمذَّ خّمٞمات لاًمرُّ سمائح اًمتل شًمذسمح سمدُه ُمـ اإلٟمًاق اخلاـمئ, لاًمِمَّ ضماء , لًمٗمٙمرة اًمذَّ

لح اًمً٘مًدس لُمـ اًمٕمذراء ُمريؿ د ُمـ اًمرُّ ًَّ قمدا اخلٓمٞمة  ءاًمذن ؿماهبٜما ذم يمؾ ر, ومقًمدت يًقع اعمًٞمح اسمـ اهلل سماحل٘مٞم٘مة, أىمٜمقف اُسمـ لدم

د أق اِب صقرة لهق يًتٓمٞمع يمل, سمِمخّمف اهلل يمٚمٛمة أتك هلذا»(: ف272 – 297- ي٘مقـ اًم٘مديس أثٜماؾمٞمقس اًمرؾمقزم )لطمدها  جًيد 

قرة شمٚمؽ ُمثاـ قمغم اإلٟمًاق ظمٚم٘مة  أن , اِب صقرة إُ صماٟمٞمة اًمٌنم إمم لُمثاًمف اهلل صقرة ًيٕمٞمد أق أطمد يًتٓمٞمع أق ًُمٙمٜماه  يٙمـ لمل ,اًمّمُّ

د اًمٙمٚمٛمة: ومّمؾ  شاًمٌدء ذم اًمٕمدف ُمـ رء يمؾ ظمٚمؼ اًمذن , اعمًٞمح ًُّ داه ُمـ أضمؾ إمتاف (- 7:13)دم  ً لهٙمذا ضماء أىمٜمقف اُسمـ سمذاشمف ًُمتج

 [-اًمٌٗمداء لاخلَلص ًمإلٟمًاق

احلٍؾ اًمقطمٞمد لاّلطمد أق يٙمقق اًمٗمادن احلٍؾ اًمقطمٞمد لاّلطمد: إذق, ]- 25, 24صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار قم٘مٞمدة اًمٗمداءسمٞمِمقن طمٚمٛمل: 

لهق اًمقطمٞمد - لهق اًمقطمٞمد اًمذن سمَل ظمٓمٞمة- ومٝمق اًمقطمٞمد همػم اعمحدلد: ٟمٕمؿ ومٝمق اًمقطمٞمد اًمذن شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف اًمنملط مجٞمٕمٝما, سمذاشمفهق اهلل 

د اهلل- إذق, وماًمذن اظمٓم٠م هق اإلٟمًاق, لًمٙمٜمَّف ًمٞمس إٟمًاٟماه - اخلاًمؼ ًَّ لي٘مٌؾ ذم هذا , أن ي٠مظمذ ضمًداه إٟمًاٟمٞماه , احلٍؾ اًمقطمٞمد هق أق يتج

د ذم ُمؾء اًمزُماق- ت سمدُه ُمـ اإلٟمًاقاجلًد طًمٙمؿ اعمق  ً , ُمـ أضمؾ ٟمجاة اإلٟمًاق لهذا هق ُما ًهَّ أق يٗمٕمٚمف اسمـ اهلل أىمٜمقف اًمٙمٚمٛمة اعمًتج

يس أثٜماؾمٞمقس هذك اًمٜمُّ٘مٓمة, ىمائَله:  ح اًم٘مد  , ُ ًيٛمٙمـ أق يٌٓمؾ سم٠من ـمري٘مة أظمرمإذ رأم اًمٙمٚمٛمة أقَّ ومًاد اًمٌنمية, »ُمـ اعمقت- لًيقو 

هلذا أظمذ ًمٜمٗمًف ضمًداه ىماسمَله  , لّنَّف اسمـ اِب, لأنَّف ُمـ اعمًًتحٞمؾ أق ًيٙماسمد اًمٙمٚمٛمة اعمقت ّنَّف همػم ُمائت, ُزفإُ سماعمقت يمنمط 

سمؾ ليٌ٘مك ذم قمدف ومًاد , ًيّمٌح ىمادراه أق يٛمقت ٟمٞماسمة قمـ اًمًٙمٍؾ , طمتك قمٜمدُما يتٌَّحد هذا اجلًد سماًمٙمٚمٛمة اًمذن هق ومقؾ اًمًٙمٍؾ , ًمٚمٛمقت

اد اًمٙمٚمٛمة سم  [-شفسمًٌب احت 

ُماقيمٞمػ شمٍؿ ومداء اإلٟمًاق ؟ اإلضماسمة: ألُه: ]- 78صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار قم٘مٞمدة اًمٗمداءسمٞمِمقن طمٚمٛمل:  د اسمـ اهلل اًمٙمٚمٛمة ذم ُمؾء اًمزَّ ًَّ - دم

ُماق,  سمائح ًمٗمٙمرة اًمٗمداء سماًمدفلذم ُمؾء اًمزَّ ُمقز لاًمذَّ خّمٞمٍات لاًمرُّ ٍقات لاًمِمَّ سمائح اًمتل شًمذسمح لًمٗمٙمرة , لسمٕمد أق أقمدَّ اهلل اّذهاق سماًمٜمٌُّ اًمذَّ

لح اًمً٘مًدس لُمـ اًمٕمذراء ُمريؿ, سمدُه ُمـ اإلٟمًاق اخلاـمئ د ُمـ اًمرُّ ًَّ ومقًمدت يًقع اعمًٞمح اسمـ اهلل اًمٙمٚمٛمة , ضماء أىمٜمقف اُسمـ لدم

داه ُمـ أضمؾ إمتاف اًمٗمداء لاخلَلسماحل٘مٞم٘مة اًمذن ؿماهبٜما ذم يمؾ رء ُماقمدا اخلٓمٞمة لطمدها  ً ص - لهٙمذا ضماء أىمٜمقف اُسمـ سمذاشمف ًُمتج

د ًمٞمٙمقق ًمف ضمًد ىماسمَله ًمٚمٛمقتًمإلٟمًاق-  ًُّ  [, يمام ؾمٌؼ أق ألوحٜما ُمـ ىمٌؾ-ليماق ُسمد ُمـ اًمتَّج
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يماق ُ ًيٛمٙمـ عمخٚمقؾ ُما أق يٛمقت »لي٘مقـ ىمداؾمة اًمٌاسما ؿمٜمقدة ذم هذا اُّمر: ]- 29صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار قم٘مٞمدة اًمٗمداءسمٞمِمقن طمٚمٛمل: 

ف يمٍٗمارة همػم حمدلدة شًمقذم اًمٕم٘مقسمة همػم اعمحدلدة, ًمٚمخٓمٞمة همػم ( ّق يًمٍؾ خمٚمقؾ حمدلد1): قمـ اإلٟمًاق ًمًٌٌلم , ومَل ًيٛمٙمـ ًمف أق ًي٘مد 

ر وٍد اإلٟمًاق2)اعمحدلدة-  دي د أق يٜمزـ اهلل إمم قماعمٜما , ومٞمجب أق يٛمقت اإلٟمًاق- ( ّقَّ احلًٙمؿ صي ًُّ ليماق احلٍؾ اًمقطمٞمد هق اًمتَّج

ف يمٍٗمارة همػم حمدلدة عمٖمٗمرة مجٞمع ظمٓمايا اًمٜماس ذم مجٞمع اّضمٞماـ- ومٝمق ُمـ طمٞمث ُهقشمف همػم حمدلد يم٢مهل, ُمقًمقداه ُمـ اُمرأة - ًيٛمٙمٜمف أق ًي٘مد 

)ٟمٞماومة اّنٌا ؿمٜمقدة )ىمداؾمة اًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث -ش لهق ُمـ طمٞمث ٟماؾمقشمف ًيٛمٙمٜمف أق يٜمقب قمـ اإلٟمًاق اعمحٙمقف قمٚمٞمف ذم دومع صمٛمـ اخلٓمٞمة

 [(1971سماّنٌا رليس, يٜماير  يمٚمػميٙمٞمةاإلطماًمٞماه(: ًدًرلس رلطمٞمة ُمـ اعمٞمَلد لاًمٖمٓماس, اًمٙمٚمٞمة 

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ قمٜمدُما ومًدت ]- 202صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ً٘مقط  ًُّ إٟمَّام , لهذا اُّمر ُ حيتاج ًمٙمٚمٛمة ُمـ اهلل, اطمتاضمت ًمٚمحٞماة ًمٙمٞمام شمتٌَّحد هبا لشمٓمرد اًمٗمًاد لاعمقت ُمـ داظمٚمٝمااًمٓمٌَّٞمٕمة اًمٌنمية سماًم

د اإلهلل ًُّ يس أثٜماؾمٞمقس: حيتاج ًمٚمتَّج ا, », ومٞم٘مقـ اًم٘مد  , أقَّ اًمٗمًاد اًمذن طمّمؾ مل يٙمـ ظمارج اجلًد سمؾ ًمّمؼ سمفصمٍؿ جيب أق ٟمٕمٚمؿ أجْمه

ـ اعمقت ُمـ اجلًد, ليماق ُمٓمٚمقسمها أق شمٚمتّمؼ سمف احلٞماة قمقض اًمٗمًاد ـ ُمٜمف ا, طمتك يمام متٙمَّ اشمتٛمٙمَّ - لاِق ًمق يماق اعمقت ظمارج حلٞماة أجْمه

ا قمٚمٞمفاجلًد ًمٙماق ُمـ اًمَلئؼ أق شمتّمؾ سمف احلٞماة ُمـ اخلارج-  ا سماجلًد لؾمائده ا سمف, أُما لىمد صار اعمقت ًُمتزضمه ومٙماق , يمام ًمق يماق ًُمتٌَّحده

ا  قمـ هذا ومٚمق اومؽموٜما أقَّ "اًمٙمٚمٛمة" , ٟمزع قمٜمف اًمٗمًاد, لومْمَله طمتك إذا ُما ًمٌس اجلًد احلٞماة سمدـ اعمقت, ُمٓمٚمقسمها أق متتزج احلٞماة أجْمه

ا ًمٚمٓمٌٞمٕمة, إذ ًمٞمس ًمٚمٛمقت ؾًمٚمٓماق قمغم احلٞماة,  أٍُما اًمٗمًاد ضماء ظمارج اجلًد لًمٞمس ومٞمف, ًمٙماق اعمقت ىمد هًمٚمب ُمٜمف )ُمـ اعمًٞمح( لوم٘مه

ا- اًمٍَلصؼ سماجلًد ومٙماق ىمد سم٘مك ومٞمف رهمؿ ذًمؽ ا أق يٚمٌس اعمًخٚم ص ضمًده ُه ضمده ٌب يماق ُمٕم٘مق ًَّ د اجلًد سماحلٞماة ُ طمتك إذ, هلذا اًم ا ُما احتَّ

ا ًمٙمل يٚمت٘مل سماعمقت ذم اجلًد ليً " اعمًٞمح" هلذا ًمٌس-- يٌ٘مك ذم اعمقت يمامئت, سمؾ ي٘مقف إمم قمدف اعمقت إذ يٚمٌس قمدف اعمقت  شٌٞمدكضمًده

 [(-6 – 4: 44)دمًد اًمٙمٚمٛمة 

د اإلهللأؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد يمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ اخلٓمٞمة ]- 208صؼ , لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ٟما هل ظمٓمٞمة حمدلدة-  ٝمة ودَّ - ىمد ٟمّمٗمح ٟمحـ سمًٌب ٟمًٞماٟمٜما اإلؾماءة, لهدلء قمقاـمٗمٜما أُما اخلٓمٞمة ذم طمٍؼ اهلل ومٝمل همػم حمدلدةاعمًقضمَّ

ا ذم صٗمح اِظمريـ قمٜمٍا-  - ًمٞمًت ُمٖمٗمرة اخلٓمٞمة ؼ اإلهللأٍُما اهلل ومَل يٜمًك لُ يتٖمػمَّ لُ يتًاهؾ ذم احلاًمٌنمية, لىمد ٟمّمٗمح ـمٛمٕمه

, لًمٞمًت اخلٓمٞمة ُمثؾ اًم٘مذارة اًمتل شمٚمتّمؼ سمجًؿ اإلٟمًاق ومٞمتخٚمَّص ُمٜمٝما سم٘مٚمٞمؾ ُمـ احاء,  ًمٙمـ اًمٓمَّريؼ اًمقطمٞمد ًمٚمخَلص سماُّمر اهللم 

ا إقَّ اهلل ٓمٞمةلًمٙمـ سماّيمثر ذم إصَلح اًمٓمٌَّٞمٕمة اًمتل ومًدت سماخل- ًمٞمًت اعمًِمٙمٚمة ذم ُمٖمٗمرة اخلٓمٞمة وم٘مط, هق ؾمٗمؽ اًمدف همػم اعمحدلد - طم٘مه

ر »(, 22: 9)قمب  شسمدلق ؾمٗمؽ دف ُ حتّمؾ ُمٖمٗمرة» لىماٟمقق اًمٕمداًمة اإلهلٞمة ي٘متيض أنَّفًيًاُمح, لًمٙمٜمَّف ًيًاُمح ىماٟمقٟمٞمها,  ّقَّ اًمدف ًيٙمٗم 

د اهلل لؾًمٌٗمؽي دُمف ًمٙمٞمام يرومع قم٘ماب ظمٓماياٟما(, 11: 7)ُ  شقمـ اًمٜمَّٗمس ًَّ  [-لًمذًمؽ دم
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د اإلهللٌاسما سمٓمرس: يمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًم ًُّ أق ]- 215, 214صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

د يمٚمٛمة اهلل ًمٞمتٌَّخذ ًمٜمٗمًف , لّقَّ ًأضمرة اخلٓمٞمة ُمقت, ّقَّ احلًٙمؿ اإلهلل اًمٍّمادر وٍد آدف يماق سماعمقتيٙمقق ىماسمَله ًمٚمٛمقت:  ًَّ لًمذًمؽ دم

ا ىماسمَله ًمٚمٛمقت يًتٓمٞمع أق  ُمف ومداءه قمـ اإلٟمًاقضمًده يس أثٜماؾمٞمقس: ًي٘مد  لإذا رأم )اًمٙمٚمٛمة( أقَّ ومًاد اًمٌنمية ُ ًيٛمٙمـ أق », ي٘مقـ اًم٘مد 

ٍُ سماعمقت يمنمط ُزف,  ؾ )اًمٙمٚمٛمة( اعمقت ّنَّف همػم ُمائتًيٌٓميؾ إ ا ىماسمَله , لّنَّف اسمـ اِب, لأنَّف ًُمًتحٞمؾ أق يتحٛمَّ هلذا أظمذ ًمٜمٗمًف ضمًده

ادك ), ًمٚمٛمقت ا أق يٛمقت ٟمٞماسمة قمـ اًمًٙمٍؾ طمتك سماحت  ًُّ  شسماًمٙمٚمٛمة( اًمذن هق ومقؾ اًمًٙمٍؾ يٙمقق ضمديره ا: 1: 9ٙمٚمٛمة ًمد ا)دم (- لي٘مقـ أجْمه

ا ,لٍحا يماق ًُمًتحٞمَله » ُمت ؾماسم٘مه ا ىماسمَله ًمٚمٛمقت طمتك ًيٛمٙمـ أق يٛمقت اًمٙمٚمٛمة, ّنَّف همػم ىماسمؾ ًمٚمٛمقت,  ,يمام ىمدَّ وم٘مد أظمذ ًمٜمٗمًف ضمًده

ُمف يمجًدك ٟمٞماسمة قمـ اجلٛمٞم ًُّ  شعأق ًي٘مد   [(-6: 20د اًمٙمٚمٛمة )دم

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ همػم حمدلد: ]- 215صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ٝمة وٍد اهلل همػم اعمحدلد هل ظمٓمٞمة همػم حمدلدة ارج قمغم هذا أنَّف ًمق , لاعمثاـ اًمدٍ ومٚمزف أق يٙمقق اًمٗمادن همػم حمدلد, ّقَّ اخلٓمٞمة اعمًقضمَّ

عي ـماًمبو زُمٞمٚمف قمغم لضمٝمف,  ٗمي ٝمقًمة طمٍؾ هذك اعمِمٙمٚمةصي ًُّ ض ًمٚمٗمّمؾ ُمـ , ومٛمـ اًم عي هذا اًمٍٓماًمب ًُمدير اعمدرؾمة وم٢مٟمَّف يتٕمرَّ ٗمي سمٞمٜمام ًمق صي

ٝمة, لزير اًمتَّٕمٚمٞمؿ وماًمٕم٘مقسمة شمِمتدٍ  عي ٗمي لإذا صي , اعمدرؾمة لًمة وم٢مقَّ اإلهاٟمة شمٙمقق ًُمقضمَّ عي رئٞمس اًمدَّ ٗمي لًمة يمًٙمٍؾ  أٍُما إذا صي لشمّمٍؾ اًمًٕمً٘مقسمة إمم , ًمٚمدَّ

د اهلل اًمٖمػم حمدلد ًمػمومع قم٘ماب ظمٓمٞمة همػم حمدلدة- أىمّماها ًَّ ٘مت ًم٘مد دم - سمؾ ًمػمومع ظمٓمايا اًمٕمامل يًمٍٚمف ذم يًمٍؾ زُماق لُمٙماق, ومٗمٞمف حت٘مَّ

ف ٟمٗمًفلسمَلهقشمف هق اخلاًمؼ اًمذن يًت, لسمَل ظمٓمٞمة, لىماسمَله ًمٚمٛمقت, سمٜماؾمقشمف صار إٟمًاٟمهاٌصٗمات اًمٗمادن يماُمٚمة,  لهق أىمقم , ٓمٞمع أق ًي٘مد 

ا صار إٟمًاٟمها سم٢مرادشمف»- ي٘مقـ اًمٌاسما صمٞمئقومٞمٚمس: ُمـ اعمقت لهمػم حمدلد لمل يؽمؿ ؿمٞمئها إًمٞمف ُمٍا ًيٜمتًب إمم اًمٓمٌَّٞمٕمة اًمٌنمية , ومٚماٍم يماق اهلإه شماُمًّ

 [-شُما قمدا اًمنمَّ اّثٞمؿ لطمدك, ّنَّف لإق يماق ـمٗمَله ومٛمع ذًمؽ ًيٕمرؽ سم٠منَّف قمامٟمقئٞمؾ

د اإلهللًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس: يمٜمٞم ًُّ لىمد دمد ]- 221, 220صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ب ُماذا إٟمًاٟمها قمٔمٞمامه ذم ُمريمز ُمرُمقؾ حيؽمُمف اًمٜماس لشمٜمحٜمل ًمف اهلاُمات,  لإذ سمف يٜمحٜمل ّؾمٗمؾ طمتك شمٙماد رأؾمف متٍس اّرض, لشمتٕمجَّ

ومام اًمذن دومع هذا اًمرضمؾ هلذا اًمتَّٜمازـ ؟ إٟمَّف , اًمٕمٔمٞمؿ ؟ إٟمَّف يٜمحٜمل ًمػمسمط ؾًمٞمًقر طمذاء ـمٗمؾ صٖمػم ىمد يٙمقق طمٗمٞمدكيٗمٕمؾ هذا اًمرضمؾ 

د لًصٚمٌبي لُمات- ؾم٠مـ اعمٚمؽ همػم اعم١مُمـ لزيرك اعمًٞمحل: احلًب ًَّ  ومام هق اًمٍداومع هلذا اًمٕمٛمؾ اًمذن يرومْمف اًمٕم٘مؾ ؟, شم٘مقًمقق أقَّ اهلل دم

وم٘مف اعمٚمؽ- لذم يقف ؾمار اعمٚمؽ ُمع لزيرك ذم طمدي٘مة اًم٘مٍم,  اًمقزير: أؾم٠مخؽ يا ؾمٞمدن ة أجاف لأضمٞمٌؽ قمغم ؾم١ماًمؽ, ومقا أق مًتٝمٚمٜمل قمدَّ

ٖمػم ٜماقمٞمة أُماف قمٞمٜمل , لإذ سماعمًرسم ٞمة شمًػم سمٕمرسمة اُّمػم اًمّمَّ لومج٠مة أقمٓمك اًمقزير إؿمارة ًمٚمًٛمرسم ٞمة ومدومٕمت اًمٕمرسمة لُما هبا ذم سًمحػمة احاء اًمّم 

ٌف سماسمٜمفومامذا ومٕمؾ اعمٚم, اعمٚمؽ ُه يماُمؾ اًمِمَّ دي ٟمٗمًف حيتٌْمـ متثا ضمي ٍُ أنَّف لي , لىمٌؾ أق يتٛمٚمَّٙمف اًمٖمْمب أهع إًمٞمف ؽ ؟ ًم٘مد أخ٘مك سمٜمٗمًف ذم احاء إ

ٞمة سم٢مًم٘مائف ذم اًمٌحػمة ُمتك أذت ا ؾمٞمدن اعمٚمؽ- ؾماحمٜمل ّين ومٕمٚمت هذا, وم٠منا اًمذن صٜمٕمت اًمت ٛمثاـ لألصٞمت اعمًرسم  : قمٗمقه  اًمقزير ىمائَله

ًٌحػمةيهلا سمذًمؽ-  - ّنَّف اسمٜملاعمٚمؽ:  حاذا مل شًمرؾمٚمٜمل أل شًمرؾمؾ أطمد اجلًٜمًقد إلٟم٘ماذك ؟, ا ضمَلًمة اعمٚمؽ قمٜمدُما ؿمٕمرت سم٠مقَّ اسمٜمؽ يٖمرؾ ذم اًم

ا اعمٚمؽ, لأومدن اسمٜمل سمحٞمايت لأنا راضى لُمنلر, أنت شمٕمٚمؿ أنَّٜمل إٟمًاق ؿًمجاع لُ أهاب اعمقت قمٜمدُما رأم اهلل - اًمقزير: لهٙمذا أهيُّ
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 لًصٚمٌبي لُمات لىمافألُدك هيٚم
ري اعمقت لأن٘مذٟما ُمٜمف, ٙمقق سماعمقت اّبدن أظمذ ؿمٙمؾ إٟمًاقى , يمٛمثؾ ُمٚمؽ لضمد ضًمٜمًقدك ُم٘مٝمقريـ لىميٝمي

ة- ل ومارشمدم زٍن اجلًٜمًقد, لىماد احلرب لاٟمتٍم, لأهٚمؽ اًمٕمدل اًم٘مقن للهٌٜما اًمٜمٍُّمي همي  [أُماف قمدٍلهؿ ذم ؾماطمة اًمقي

د اإلهلل أؾمئٚمةيمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ لىماـ ]- 222, 221صؼ , طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ا ُسمٍد ُمٜمف خلَلص اًمذيـ قمغم اّرضًمق »اًمٌاسما يمػمًمُّس اًمٙمٌػم:  ف أُمره د اًمٙمٚمٛمة لشم٠منًُّ ًُّ , ومٚمق مل يٙمـ ىمد ًلًمٌدي ُمثٚمٜما سمحًب اجلًد, يماق دم

ر ـمٌٞمٕمة اإلٟمًاق ُمـ اًمقصٛمة اًمتل أصاسمتٝما ُمـ آدفلسماًمتازم حا يماق , حا يماق ىمد اؿمؽمؿ ذم اًمذن ًمٜما لُما يماق ىمد ـمرد اًمٗمًاد ُمـ , طمرَّ

ا: 1: 1)ود ٟمًٓمقر  شأضمًادٟما د اُسمـ اًمقطمٞمدمل يٙمـ ًهٜماؿ لؾمٞمٚمة أظمرم ًمزقمزقمة ؾًمٚمٓماق اعمقت »(- لىماـ أجْمه ًُّ ٍُ وم٘مط سمتج اًمذن - إ

ا ىماسمَله ًمٚمٗمًاد )  شٟمٗمًف احلٞماة أق يزرع ذم اجلًد اُمتٞمازك اخلاٍص اًمذن هق احلٞماة ًمٙمل يًتٓمٞمع سمٙمقٟمف هق)ًمٚمٛمقت(--  اىمتٜمك ًمٜمٗمًف ضمًده

ا: 1352: 75اعمًٞمح لاطمد  يمٞمػ يماق ًيٛمٙمـ ًمإلٟمًاق اًمذن حتت ؾًمٚمٓماق اعمقت أق يًتٕمٞمد »(- لي٘مقـ اًمٌاسما يمػمًمُّس اًمٙمٌػم أجْمه

ة اهلل اعمًحٞمٞمة, اخلًًٚمقد ة- يماق ُسمٍد أق يدظمؾ ضمًدك اعمٞمت ذم ذيمة ىًمقَّ )شمٗمًػم  شلطمٞمد اِب" اًمٙمٚمٛمة" اهلل اعمًحٞمٍٞمة ومٝمل اًمٚمُّقهمقس أٍُما ىًمقَّ

 [(-19: 22ًمقىما 

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ اد سماهلل: ]- 222صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج مل اُحت 

د رومع اخلٓمٞمة وم٘مط ًُّ اد , يٙمـ اهلدؽ ُمـ اًمتَّج ؾًمقزٍم: اهلل سماإلٟمًاقسمؾ احت  اد اعمٓمٚمقب هق أقَّ », ومٞم٘مقـ اًمٌاسما أثٜماؾمٞمقس اًمرَّ ّقَّ اُحت 

ا سملم ُما هق إٟمًاق سمٓمٌٞمٕمتف لسملم ُما هق إهل سمٓمٌٞمٕمتف اده د يّمٜمع احت   ً (- لي٘مقـ اًمٌاسما يمػمًمُّس اًمٙمٌػم 81: 2)وٍد اِريقؾمٞملم  شاًمٙمٚمٛمة اعمًتج

ٚمح ضماءت ُمـ اهلل ًمٙمٞمام أقَّ  ت لصارت ذم ىمٌْمة اعمقت لؾماد قمٚمٞمٝما اًمٗمًاد, »: يتٌَّحد سماإلٟمًاقًُمٌادرة اًمّمُّ إقَّ اًمٓمٌَّٞمٕمة اإلٟمًاٟمٞمة ًأٌهي

لرن ًمٙمل شم٘مقف قمَلىمة ضمديدة ُ هيٍدها اًمٗمًاد أق يتٍؿ ًم٘ماء سملم اهلل لاإلٟمًاق دمد ومٞمف مجٞمع اعمِمايمؾ اًم٘مائٛمة سملم اّثٜملم , ًمذًمؽ ومٛمـ اًميَّ

ا ُمـ هذك اًمٓمٌَّٞمٕمة اًمٗماؾمدة ,ّقَّ اعمًٌادرة سمٞمد اًمٍّماًمح لطمدك  , اإلهلل ومٙماق احلٍؾ , طمٚمَّٝما اًمٜم ٝمائل لاّظمػم لجيٕمٚمف , أق ي٠مظمذ ًمٜمٗمًف ضمًده

اد ُ اٟمٗمّماـ ومٞمف أل اظمتَلط ا ُمع ُهقشمف ذم احت  اد اًمٜمار سماحلديد, لاطمده  [-شُمثؾ احت 

د اإلهللأؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد يمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ لُما أمجؾ شمِمٌٞمف ]- 223صؼ , لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ٌَّف ؾًمً٘مقط آدف سماعمّمٌاح اًمذن اٟم٘مٓمع قمٜمف اًمتَّٞمار اًمٙمٝمرسمائلٟمٞماومة اّنٌا راومائٞمؾ اّؾم٘مػ اًمٕماف قمٜمدُما  ومَل شمقضمد أجَّة لؾمٞمٚمة أظمرم ًمٕمقدة , ؿم

ٍُ سمٕمقدة ٟمٗمس اًمتَّٞمار اًمٙمٝمرسمائل ًمف , لهٙمذا اإلٟمًاق ًمٙمٞمام ومقًمت آظمر ًمـ يٜمجح ذم إقمادة اإلٟمارة لأٍن شمٞمار آظمر أل أن, اإلٟمارة ًمٚمٛمّمٌاح إ

ا قمٛمٚمٞمة , سمؾ ُسمٍد أق يتقممَّ اخلاًمؼ ٟمٗمًف إقمادة ظمٚم٘متف اًمتل ومًدتيٕمقد إمم طماًمتف اّلمم اعمًٜمػمة ُ يّمٚمح أق ًيٕمٞمدك ٟمٌل لُ ُمَلؿ,  لأجْمه

د اًمتل ومٞمٝما احتَّ  ًُّ وم٠مواء ًمٜما اعمًٞمح ٟمقر  شاعمّمٌاح» سماًمٜماؾمقت شاًمٙمٝمرسماء» د اًمَلهقتشمقصٞمؾ اًمتَّٞمار اًمٙمٝمرسمائل ًمٚمٛمّمٌاح شًمِمٌف قمٛمٚمٞمة اًمتَّج

 [-اًمٕمامل ـمريؼ اعمٚمٙمقت
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د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ًم٘مد أضمٝمدٟما ]- 225صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

اسمٌؼ يمثػمها لٟمحـ ٟمٌحث قمـ أجَّة لؾمٞمٚمة ًمٜمجاشمٜما,  ًٍ رس اًم ريعأنٗمًٜما ذم اًمدَّ لٟمٕمؽمؽ سماًمٗمٍؿ اعمٚمٞماق أنَّف ُ ـمريؼ , لًمٙمٜمَّٜما ًٟمٕمٚمـ ومِمٚمٜما اًمذَّ

دؿ يا إهلٜما احلل لُمقشمؽ اعمًحٞمل قمغم ظمِمٌة اًمٕمار ًُّ د- - ًم٘مد ًدؾمت اعمٕمٍمة لطمدؿ لُمـ اًمِمٕمقب مل يٙمـ ُمٕمؽ أطمخلَلصٜما ؾمقم دم

د ياًمٗمرطمة اإلٟمًاق-  هذا ُما طمدث, ومٞما ًُّ ٌَّة اهلل اًمتل دومٕمتف ًمٚمتَّج د لشم٠منَّس لصار إٟمًاٟمها - ًمٗمرطمة اإلٟمًاق ًمٞمس سمخَلصف وم٘مط سمؾ سمٛمح ًَّ دم

ا ُمـ ٟمٗمس قمجٞمٜمتٜما اًمٌنمية د لهق ُمثٚمٜما حيٛمؾ ضمًده ًُّ ص سمٞمِمقن يماُمؾ ذم أطمدم قمٔماشمف قمـ اًمتَّج - ًم٘مد ؾمٛمٕمت سم٠مذٟمان أبٞمٜما احلٌٞمب اًمً٘مٛمُّ

ؾ ذم اًمٙماهـ لهق ىمائؿ ًيّمكم  أُماف اعمذسمح: ي د لشم٠منَّس لؿماهبٜما ذم يمؾ رء ُما»ت٠مُمَّ ًَّ لحيٍس سم٠مقَّ اهلل صار إٟمًاٟمها ش, ظمَل اخلٓمٞمة لطمدها دم

ا أُماف اعمذسمح, ُمثٚمٜما ُمـ أضمٚمٜما  [-ومَل يًٕمف إَُّ أق يرىمص ومرطمه

د اإلهللأؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث ليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ يس ]- 227صؼ , اًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج لىماـ اًم٘مد 

د سماًمٜماؾمقتيمػمًمُّس اّلرؿمٚمٞمٛمل  ا , ومٚمق يماق اعمًٞمح هق اهلل» إٟمَّف ُ ظمَلص ًمٜما إق يًمٜمٍا ُ ٟمٕمؽمؽ سم٠مقَّ اًمَلهقت احتَّ  , يمام هق يمذًمؽ طم٘مه

ة إق يًمٜمٍا ٟمرومض اُقمؽماؽ سم٠مقَّ اًمَلهقت ومٞمف لُ - وم٢مٟمَّٜما ٟمّمػم هًمرسماء قمـ اخلَلص, دلق أق ي٠مظمذ ًمٜمٗمًف ـمٌٞمٕمة سمنمية ظمَلص ًمٜما سماعمرَّ

 [ًمٚمٛمققمقفملم(- 12)ُم٘ماـ  شًُمتٌَّحد سماًمٜماؾمقت

د لاعمٞمَلد ذم شمٕماًمٌٞمؿ آسماء اًمٙمٜمٞمًةًرهٌاق دير اّنٌا ُم٘مار:  ًُّ أؾم٘مػ ؾماردس  ,اًم٘مديس ُمٚمٞمتق] -23, 22صؼ ,, دار جمٚمَّة ًُمرىمس اًمتَّج

لٟمجد قمٜمدك صدم ًمٜمٔمرية إيريٜمٞمئقس ذم ٖمرم- يس إيريٜمٞمئقس, لىمد قماش ذم آؾمٞما اًمّمُّ ًمٚم٘مد  ٕماس لهق أؾم٘مػ ُمً  )اًم٘مرق اًمثاين(:

ًُّ ,  ذم اعمًٞمحكم  اُٟمجامع اًمٙمً  ؼمَّ  ,ٝماٚمٍ د اًمٙمٚمٛمة هل أق جيٛمع اًمٌنمية يمً ومٝمق أجْماه يرم أقَّ هماية دم اًمتل يماٟمت ىمد اٟم٘مًٛمت سمٗمٕمؾ اخلٓمٞمة )اعمًٕمي

ًَّ  ,ف همػم اجلًدن ُمـ اًمًامءأرؾمؾ اِب اسمٜم ّضمؾ هذا » قمٜمٝما سماعمقت(: ٞمل ًمٙمل حًي : ليقًمد إٟمًاٟماه  ,د ذم أطمِماء اًمٕمذراءلضمٕمٚمف يتج

ؿ اإلٟمًاق ىمٝما اعمقتاإلٟمًاق لجيٛمع أقمْماءك اًمتل ومرَّ  ًَّ , 123اجلزء  ش.Sources Chr»)اعمّمادر اعمًٞمحٞمة  !ش- وم٢مقَّ اعمقت يماق ىمد ىم

 [-(238صؼ

د: ]- 88صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار إيامٟمٜما اعمًٞمحل صادؾ لأيمٞمدسمٞمِمقن طمٚمٛمل:  ًُّ د اسمـ اهلل هدوماه ذم ذاشمفضلرة اًمتَّج ًُّ سمؾ يماق , مل يٙمـ دم

اىٌمط- ( ومداء اإلٟمًاق1)لهل:  لؾمٞمٚمة ًمتح٘مٞمؼ أهداؽ قًمٔمٛمك ًٍ ( دمديد ظٌمٚم٘مة 2): إذ سمذـ أىمٜمقف اُسمـ ضمًدك ومداءه قمـ اإلٟمًاق اًم

د ًمٞمتٌَّحداإلٟمًاق  ً دها, سمؾ لًيٕمٞمد ظٌمٚم٘متٝما ًمتّمػم ـمٌٞمٕمة  : إذ ضماء اسمـ اهلل اًمٙمٚمٛمة اعمًتج اىٌمٓمة لًي٘مٞمٛمٝما ُمـ وٕمٗمٝما لجًيد  ًٍ سمٓمٌٞمٕمتٜما اًم

ؾمة-  : إذ أتك أىمٜمقف اُسمـ لقمٚمَّؿ اإلٟمًاق اًمٗمْمٞمٚمة لاًمٙمامـ, ًمٞمس سمٙمَلُمف ( شمٕمٚمٞمؿ اإلٟمًاق لشم٘مديؿ اعمثؾ اّقمغم ًمٚمٙمامـ اإلٟمًاين3)ًُم٘مدَّ

ُماه ُمثَله ل  [ىًمدلة يًػم قمغم همرارها اعم١مُمٜمقق-وم٘مط سمؾ سمِمخّمف أجْماه, ومٕماش يماُمَله ًُم٘مد 

يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػم )]- 90, 89صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار إيامٟمٜما اعمًٞمحل صادؾ لأيمٞمدسمٞمِمقن طمٚمٛمل:   ًم٘مد»(: ف444 – 377لىماـ اًم٘مد 

د يماق ًُّ ف اًمٙمٚمٛمة دم ه  لشم٠منًُّ  اًمذن ذم اؿمؽمؿ ىمد يماق حا ,اجلًد سمحًب ُمثٚمٜما ًلًمٌدي  ىمد يٙمـ مل ومٚمق- اّرض قمغم اًمذيـ خلَلص ُمٜمف ُسمدٍ  أُمرا

ر ـمٌٞمٕمة اإلٟمًاق ُمـ اًمقصٛمة اًمتل أصاسمتٝما ذم آدفطم يماق حا لسماًمتازم ,ًمٜما دي اًمٗمًاد ُمـ أضمًادٟما-رَّ ري (- 1:1)وٍد ٟمًٓمقر ش , لُما يماق ىمد ـمي

د اُسمـ اًمقطمٞمد» ًُّ --- ًمٙمل  ًمٚمٗمًاد وم٘مد اىمتٜمك ًمٜمٗمًف ضمًداه ىماسمَله , مل يٙمـ ًهٜماؿ لؾمٞمٚمة أظمرم ًمزقمزقمة ؾًمٚمٓماق اعمقت إُ وم٘مط سمتج
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إقَّ اًمٙمٚمٛمة صار (- »1352:75)اعمًٞمح لاطمد -ش يزرع ذم اجلًد اُمتٞمازك اخلاٍص اًمذن هق احلٞماةيًتٓمٞمع سمٙمقٟمف هق ٟمٗمًف احلٞماة أق 

ـ أق حيتٛمؾ اعمقت هبذا اجلًدضمًداه لطمٍؾ سمٞمٜمٜما,  َلـملم, لًيٌٞمد ذاؿ ًمٞمس ّن هدؽ آظمر إُ ًمٙمل يتٛمٙمَّ ًَّ , ومٞمٖمٚمب سمذًمؽ اًمرؤؾماء لاًم

ليٜم٘مض اًمٚمٕمٜمة اًم٘مديٛمة اًمتل أصاسمت ـمٌٞمٕمة , ليٓمرد ُمٕمف اخلٓمٞمة اعمًتًٚم ٓمة قمٚمٞمٜمان ًمف ؾًمٚمٓماق اعمقت أن إسمٚمٞمس, لًيٌٓمؾ اًمٗمًاد, اًمذ

 [(-3:5)شمٗمًػم رلُمٞمة ش , سمّمٗمتف سمايمقرة ضمٜمًٜما لأصٚمف اّلـ-اإلٟمًاق ذم آدف

د اإلهللأؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث يمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ لقم٘مٞمدة ]- 227, 226صؼ , لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

د ذم ًُمٜمتٝمك اّمهٞمة ًُّ د يتقىمَّػ أُمر ظمَلصٜما ؟ حاذا ؟ ّقَّ اًمًٞمد اعمًٞمح هق اًمقؾمٞمط اًمقطمٞمد سملم , اًمتَّج ًُّ حٞمح سماًمتَّج ومٌٜماءه قمغم إيامٟمٜما اًمّمَّ

يس يمػمًمُّس اًمٙمٌػم: اهلل لاإلٟمًاق دت ومٞمف, ومٝمق اسمـ لاطمد, صمٜملماًيٕمتؼم لاطمد ُمـ  (اعمًٞمح) ومٝمق», ومٞم٘مقـ اًم٘مد  ذم , ىمد اضمتٛمٕمت إًمٞمف لاحتَّ

رها, ؿمخّمف اًمقاطمد سمٓمري٘مة ُ شًمقصػ لُ شًمٗمحص اًمٓمٌَّٞمٕمتاق اإلهلٞمة لاًمٌنمية ٟما لطمدة لاطمدة سمٓمري٘مة ُ ًيٛمٙمـ شمّمقُّ ومٚمٝمذا , ًمًتٙمق 

ا ًيٕمتؼم هق اًمقؾمٞمط سملم اهلل لاًمٜماس ٌب أجْمه ًَّ ا إطمدامها قمـ اِظمرّنَّف ىمد مجع للطمَّ , اًم ٞمئلم اًمٚمذيـ يماٟما ًُمتٌاقمديـ ضمده , د داظمؾ ٟمٗمًف اًمِمَّ

ة قمٔمٞمٛمة لسمذًمؽ رسمٓمٜما سمقاؾمٓمة , وم٘مد أفمٝمرمها جًمتٛمٕملم لًُمتٌَّحديـ ذم ٟمٗمًف, أقمٜمل اًمَلهقت لاًمٜماؾمقت, لاًمٚمذيـ يماق يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام ًهقَّ

 [(-1)ذم اًمثاًمقث  شٟمٗمًف ُمع اهلل أبٞمف

ع اًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث:  ٍٞمة اإليمٚمػميٙمٞمة ًمألىمٌاط اّرصمقذيمس طمديثةسمٌدي د ]- 207صؼ ,, اًمًٙمٚم  ًُّ يس أثٜماؾمٞمقس قمـ اًمتَّج ُما هق شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مد 

د اإلهلل  اإلهلل ؟ اًم٘مديس أثٜماؾمٞمقس اًمرؾمقزٍم, أبق قمٚمؿ اًمَلهقت ذم ًُّ د  ذماًمٙمٜمٞمًة اجلاُمٕمة يمٚمٝما ي٘مقـ قمـ هدؽ اًمتَّج ًُّ يمتاسمف )دم

ب ًمف ذم )شمؽ إٟمَّف حا يماق اإلٟمًاق »اًمٙمٚمٛمة(:  واه ًمٚمٛمقت لاهلَلؿ طمًب حتذير اًمرَّ (- لحا يماق اإلٟمًاق 17.  2ىمد أظمٓم٠م, لصار ًُمٕمرَّ

ه قمـ ختٚمٞمص ٟمٗمًف--  د اعمًٞمحقماضمزا ًَّ - إذق, شسم٠مق يٛمقت قمقواه قمٜمف, ًمٙمك سمٛمقشمف يٗمدم اإلٟمًاق, لأظمذ ضمًداه ىماسمَله ًمٚمٛمقت, ًمذًمؽ دم

د هق اًمٌٗمداء لاخلَلص- لهٙمذا ٟم٘م ًُّ ُ ُمَلؿ لُ رئٞمس ُمَلئٙمة, لُ رئٞمس آسماء لُ ٟمٌٞماه, »قـ ذم اًمً٘مٍداس اإلهلل يماق هدؽ اًمتَّج

تأئتٛمٜمتف قمغم ظمَلصٜما-  دت لشم٠منًَّ ًَّ هذا اًمذم »ىماٟمقق اإليامق:  ا ٟم٘مقًمف أجْماه قمـ اًمًٞمد اعمًٞمح ذم- لهذا ُمشسمؾ أنت سمٖمػم اؾمتحاًمة دم

د ُمـُمـ أضمٚمٜما ٟمحـ اًمٌنم لُمـ أضمؾ ظمَلصٜما, ٟمزـ ُمـ اًمًامء,  ًَّ لح اًمً٘مًدس لُمـ ُمريؿ اًمٕمذراء لدم لشم٠منَّس لًصٚمٌبي قمٜمٍا قمغم قمٝمد , اًمرُّ

ًدلها سمتٗماؾمػمهؿ- ومامذا ىماًمقا ؟شلسمٞمَلـمس اًمٌٜمٓم د, لقم٘مَّ ًُّ وقا ًمٕم٘مٞمدة اًمتَّج  [- لًمٙمـ اًمٌٕمض شمٕمرَّ

ع طمديثةاًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث:  اًمقطمٞمد إلٟم٘ماذ اإلٟمًاق هق يماق احلٍؾ ]- 52, 51صؼ ,, اًمًٙمٚم ٞمٍة اإليمٚمػميٙمٞمة ًمألىمٌاط اّرصمقذيمس سمٌدي

د لاًمٌٗمداء ًُّ يس أثٜماؾمٞمقس ذم اًمٗمّمؾ اًمتاؾمع ُمـ يمتاسمف اًمتَّج د اًمٙمٚمٛمة»- لذم هذا ي٘مقـ اًم٘مد  ًُّ , أظمذ اًمٙمٚمٛمة ضمًداه ىماسمَله ًمٚمٛمقت»: شدم

د اًمٙمٚمٛمة سماجلًد, أصٌح ٟمائٌاه قمـ اًمٙمٍؾ  ر قمٌارة: شلإذ احتَّ ػم اعمًٛمٙمـ أق يٛمقت لُمـ هم»- صمؿ ي٘مقـ: شاعمقت ٟمٞماسمة قمـ اجلٛمٞمع»- لًيٙمر 

ذ ًمٜمٗمًف ضمًداه ىماسمَله ًمٚمٛمقت, ّنَّف همػم ُمائت سمًٌب أنَّف اسمـ اِب همػم احائت, اًمٙمٚمٛمة , طمتك أنَّف طمٞمٜمام يتٌَّحد هذا اجلًد لهلذا اختَّ

اد  ه ًمٞمس وم٘مط أق يٛمقت ٟمٞماسمة قمـ اجلٛمٞمع, سمؾ ليٌ٘مك ذم قمدف ومًاد سمًٌب احت  - شاًمٙمٚمٛمة سمفسماًمٙمٚمٛمة اًمذن هق ومقؾ اجلٛمٞمع, ًيّمٌح ضمديرا

ؾمة لذسمٞمحة ظماًمٞمة ُمـ يمؾ قمٞمب»لي٘مقـ أجْماه:  ذك ًمٜمٗمًف يمت٘مدُمة ًُم٘مدَّ ف ًمٚمٛمقت ذًمؽ اجلًد اًمذن اختَّ - لىماـ أجْماه قمـ شًمذًمؽ ىمدَّ

ف هٞمٙمٚمف اخلاص لأداشمف اًمٌنمية ومدية قمـ طمٞماة اجلٛمٞمع, ُمقومٞماه ديـ اجلٛمٞمع سمٛمقشمف»)اًمٙمٚمٛمة(:  ئل - هذا هق اًمتَّٕمٚمٞمؿ اِسماشيماق ُئ٘ماه أق ًي٘مد 

ب ومداءه قمٜمٍا, لٟمٞماسمة قمـ اجلٛمٞمع, ًمٙمل ًيقذم ديـ اجلٛمٞمع- ٚمٞمؿ ذم ُمقت اًمرَّ ًَّ  [اًم



ٞمَّةً 
ًٌ ًَرصًمقًذيَم َّ ٞمٌحٞمًَّة ا

ًٌ ائًد اعَمي ٘مي  [85----- ] اجلزء اّلـ – اًَمٕمي

www.alta3b.wordpress.com 

ع طمديثةاًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث:  ٍٞمة اإليمٚمػميٙمٞمة ًمألىمٌاط اّرصمقذيمس سمٌدي ّنَّف ُماداُمت  :هذك اًم٘ماقمدة ُزُمة ًمٕم٘مٞمدة اًمٌٗمداء]- 46صؼ ,, اًمًٙمٚم 

ٝمة وٍد اهلل لشًمٜمٌ٘مذ ُمـ هذك اًمٕم٘مقسمة إُ يمٍٗمارة همػم , لقم٘مقسمتٝما همػم حمدلدة, شمٙمقق اخلٓمٞمة همػم حمدلدة, لاهلل همػم حمدلد, اخلٓمٞمة ًُمقضمَّ

د لاًمٌٗمداء, حمدلدة ًُّ ٝمة وٍد اهلل, ومٌاًمتازم يًتٝمٞمٜمقق سمٛمٌدأ اًمٌٗمداء لسماًمٙمٍٗمارة, يمام لُمـ ًهٜما ضماء اًمتَّج - أٍُما اًمذيـ ًيٜمٙمرلق أقَّ اخلٓمٞمة ًُمقضمَّ

 [اهلل, ي٘مقدهؿ إمم اًمتًَّٞمُّب, لسماًمتازم ُ يٕمت٘مدلق سمخٓمقرة اخلٓمٞمة لُ سمٕم٘مقسمتٝما- أقَّ قمدف إيامهنؿ سم٠مقَّ اخلٓمٞمة ودٍ 

ٍٞمة اإليمٚمػميٙمٞمة ًمألىمٌاط اّرصمقذيمس ُهقت اعمًٞمحاًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث:  ًمٜمٌحث ُما هق اّؾماس عمقوقع ]- 84, 83صؼ ,, اًمًٙمٚم 

ا قمّمٞماق هلل, لقمدف هل ظمٓمٞمة وٍد اهلل, لي٘مع ومٞمٝما يمؾ إٟمًاق, اخلٓمٞمة اًمتل لىمع ومٞمٝما اإلٟمًاق اّلـاخلَلص لاًمٌٗمداء هذا: )أ(  - ّهنَّ

لس )---( )ب(   لىمد أظمٓم٠م يمؾ اًمٌنمحمٌة هلل, لقمدف اطمؽماف ًمف, سمؾ هل صمقرة قمغم ُمٚمٙمقشمف لهل ًُم٘مالُمة ًمٕمٛمؾ ُهقشمف لرلطمف اًمً٘مدُّ

لهٙمذا اضمتاز »(, 23.  6) رل  ٓمٞمة ُمقتلأضمرة اخل(- 3.  14) ُمز  شزاهمقا ُمٕماه لومًدلا- ًمٞمس ُمـ يٕمٛمؾ صَلطماه, ًمٞمس لُ لاطمد»

شمٙمقق إذاه همػم , لاهلل همػم حمدلد, لُماداُمت اخلٓمٞمة ُمقضمٝمة إمم اهلل أصَله (- )ج( 12.  5)رل  شاعمقت إمم مجٞمع اًمٜماس إذ أظمٓم٠م اجلٛمٞمع

ر قمٜمٝما ُسمد ُمـ يمٍٗمارة همػم حمدلدة- حمدلدة اّضمٞماـ لإمم آظمر اًمدهقر- )د(  , شمٙمٗمل عمٖمٗمرة مجٞمع اخلٓمايا, جلٛمٞمع اًمٜماس, ذم مجٞمعلإذا يًمٗم 

د- لًمٙمـ ُ يقضمد همػم حمدلد إُ اهلل لطمدك ًَّ طمتك يٛمٙمـ أق يٜمقب قمـ , سمٜماه ًمإلٟمًاقاليّمػم , ًمذًمؽ يماق ُسمد أق اهلل ٟمٗمًف يتج

ة ىماف هبا اًمًٞمد اعمًٞمح ًمًٞمخٚم ص ا2.  2يق 1) لي٘مقف سمٕمٛمؾ اًمٙمٍٗمارة خلٓمايا اًمٕمامل يمٚمف, اإلٟمًاق لًمق مل يٙمـ ًمٕمامل يمٚمف- (- )ـه( لهذك اعمًٝمٛمَّ

ت قمدف حمدلديتٝما ًمٙمقٟمف اهلإه همػم حمدلد, ُما يماٟمت شمّمٚمح يمٍٗمارشمف إـمَلىماه , هق اهلل ا اؾمتٛمدَّ ومٞمف حيؾ يمؾ ُمؾء », ىماـ قمٜمف اًمرؾمقـ إٟمَّف ّهنَّ

 [(-9.  2يمق 1) شاًمَلهقت ضمًدياه 

د اإلهلل أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمديمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ُمـ ]- 370, 369صؼ , لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ٚمٞمب هق اًمٜماؾمقت اعمحدلد, ٌصٗمات اًمٗمادن أق يٙمقق همػم حمدلد ومٙمٞمػ ي٘مدر اعمحدلد أق يرومع ظمٓمايا همػم , لاًمذن ُمات قمغم اًمّمَّ

داه ج:  حمدلدة ؟ ا- اًمٜماؾمقت اًمذن شم٠مخَّؿ لُمات مل يٙمـ ٟماؾمقشمها جًمرَّ ٜمَّف يماق ًُمتٌَّحداه سماًمَلهقت اًمٖمػم لًمٙم, لاًمذن ًصٚمٌب مل يٙمـ إٟمًاٟمها قماديه

اد اًمٜماؾمقت سماًمَلهقت, ُمع أنَّف دف اًمٜماؾمقت, وماًمدف اعمًٗمقؿ, حمدلد )أع  شيمٜمٞمًة اهلل اًمتل اىمتٜماها سمدُمف»: ًمٙمٜمَّف ًدقٌملي دف اهلل سمًٌب احت 

اد ُ جيقز حمدلد, - ًم٘مد اؾمتقرم اًمٕمدـ اإلهلل طمٍ٘مف سماًمٙماُمؾ ُمـ ؿمخص اًمٗمادن اًمٖمػم لهلذا ومٝمق دف همػم حمدلد(, 28: 20 ومٌٕمد اُحت 

ًمٞمس »: طمتك أقَّ اإلٟمجٞمؾ يٜمًب ًمٚمٜماؾمقت ُما خيًٍص اًمَلهقت ُمـ قمدف اعمحدلدية, اًمتَّٗمرىمة سملم اًمَلهقت لاًمٜماؾمقت يمام رأجٜما ُمـ ىمٌؾ

امء,  ًَّ ٍُ اًمذن ٟمزـ ُمـ اًم امء إ ًَّ امءأطمد صٕمد إمم اًم ًَّ  [(-13: 3)يق  شاسمـ اإلٟمًاق اًمذن هق ذم اًم

 

 

 

 



ٞمَّةً 
ًٌ ًَرصًمقًذيَم َّ ٞمٌحٞمًَّة ا

ًٌ ائًد اعَمي ٘مي  [86----- ] اجلزء اّلـ – اًَمٕمي

www.alta3b.wordpress.com 

o  ٚمٞمب ؟حاذا  اًمّمَّ

ٚمٞمب, لًمٞمس سم٠من ]- 84, 83صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار قم٘مٞمدة اًمٗمداءسمٞمِمقن طمٚمٛمل:  ٚمٞمب سماًمٍذات ؟ حاذا ُمات اًمًٞمد اعمًٞمح سماًمّمَّ حاذا اًمّمَّ

١ماـ ُمـ ظمَلـ ومٙمر اِسماء اّلًملم لاعمًٕماسيـ: ًُّ ؾًمقزٍم  ـمري٘مة أظمرم ؟ اإلضماسمة: ًٟمجٞمب قمغم هذا اًم يس أثٜماؾمٞمقس اًمرَّ ي٘مقـ اًم٘مد 

ٚمٞمب يماق أصٚمح لؾمٞمٚمة ًمٚمٙمٍٗمارة لاًمٗمداء: ُمً  داه قمغم أقَّ اًمّمَّ ٚمٞمب سماًمٍذات سملم يًمٍؾ ـًمًرؾ اعمقت اّظمرم ؟ مل شمٙمـ ًهٜماؿ »١ميم  حاذا اًمّمَّ

ّنَّف إق يماق ىمد أتك ًمٞمحٛمؾ قمٜمٍا اًمٚمٕمٜمة ومٙمٞمػ يماق ًُمٙمٜماه أق يّمػم ًمٕمٜمة ُما مل يٛمت ُمقت اًمٚمٕمٜمة اًمذن هق ـمري٘مة أظمرم أصٚمح ُمـ هذك, 

ٚمٞمب ٌيةى " يمام هق ُمٙمتقب اًمّمَّ ِمي غمي ظمي ـَ قًمٚم ؼي قمي ٚمًٕمققو يًمؾُّ ُمي ب ومدية قمـ اجلٛمٞمع, 23:  21, شمث 13:  3" )همؾ ُمي (, لأجْماه إذا يماق ُمقت اًمرَّ

ط )أؽ  قمقة ًمألُمؿ, 14:  2لسمٛمقشمف ٟم٘مض طمائط اًمٕمدالة اعمتقؾم  ومٙمٞمػ يماق ًُمٙمٜماه أق يدقمقٟما إًمٞمف ًمق مل ًيّمٚمب؟ ّنَّف قمغم ( لصارت اًمدَّ

ٚم ٕمب - ٞمب وم٘مط يٛمقت اإلٟمًاق لهق سماؾمط ذراقمٞمفاًمّمَّ ب أق حيتٛمؾ هذا اعمقت ومٞمًٌط يديف طمتك سماًمٞمد اًمقاطمدة جيتذب اًمِمَّ هلذا ُؾ سماًمرَّ

د اُصمٜملم ومٞمف, اًم٘مديؿ لسماّظمرم جيتذب اُّمؿ " )يق لًيقطم  اقي ًُمَزٌُمٕماه أيَق ييًٛمقتي جٌَّة ٌُمٞمتية يمي :  12- لهذا هق ُما ىماًمف سمٜمٗمًف: "ًُمٌِمػماه إمم أي

ر اهلقاء ,(33 ٞمٓماق إمم أؾمٗمؾ لًيٓمٝم  ب ًمٞمٓمرح اًمِمَّ امء, ضماء اًمرَّ ًَّ لسم٠من ُمقت يماق , يماق ُسمد أق يتٍؿ هذا سماعمقت, لهًيٞم ئ ًمٜما اًمٓمَّريؼ ٟمحق اًم

ٚمٞمب؟ وم٢مذ ًرومٌعي هٙمذا, ًيٛمٙمـ أق يتٍؿ ؾمقم سماعمقت اًمذن يتٍؿ ذم اهلقاء ٞمٓماق لُمـ ظمٌث , أقمٜمل سماًمّمَّ ر اهلقاء ُمـ ظًمٌث اًمِمَّ اّرلاح ـمٝمَّ

" )ًمق  اًمٜمَّجًة سمجٛمٞمع أنقاقمٝما
ٌ
ء امي ًَّ ـي اًم ٌؾ ٌُم َ اىٌمٓماه ٌُمَثؾي اًَمؼمي َٞمٓمياقي ؾمي أجًت اًمِمَّ امء18:  10يمام ي٘مقـ: "ري ًَّ لهٙمذا ش- ( لومتح ـمري٘ماه ضمديداه ًمٚم

ٌٌؾي اعمقت هبذك اًمٓمَّري٘مة ًمألؾمٌاب اِشمٞمة: ) يس أثٜماؾمٞمقس أقَّ اًمًٞمد اعمًٞمح ىمي ح اًم٘مد  ( ًمٞمدقمقٟما مجٞمٕماه 2اًمٚمٕمٜمة- ) ( ًمٞمحٛمؾ قمٜمٍا1ًيقو 

امء-3إًمٞمف, هيقداه لأُماه- ) ًَّ ء, لهًيٞم ئ ًمٜما اًمٓمَّريؼ ٟمحق اًم ر اهلقا ٞمٓماق إمم أؾمٗمؾ, لًيٓمٝم   [( ًمٞمٓمرح اًمِمَّ

ًمقق لاعمًٕماسلق, أؾمٌاسماه قمديدة عمقت اعمًٞمح ]- 91صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار قم٘مٞمدة اًمٗمداءسمٞمِمقن طمٚمٛمل:  ف اِسماء اّلَّ لهٙمذا ًي٘مد 

ٝما: سما ٚمٞمب سماًمٍذات أمهَّ ( ّقَّ اعمًٞمح أراد أق 3), لأيمثرها قماراه- ( ّنَّف أراد أق يٛمقت سم٠مؿمٜمع اعمٞمتات2)- ( ًمٞمحٛمؾ قمٜمٍا ًمٕمٜمة اخلٓمٞمئة1)ًمّمَّ

ٚمٞمب, 4- )يرومٕمٜما ُمٕمف إمم أقمغم سمٞمحة( ّقَّ سمٛمقت اًمّمَّ ح أنَّف اًمٙماهـ لاًمذَّ ٚمٞمب, 5- )ًأتٞمح ًمٚمٛمًٞمح أق ًيقو  ٞمح ًمٚمٛمًٞمح ًأت( ّقَّ سمٛمقت اًمّمَّ

ٚمٞمب, 6- )أق يقوح أنَّف اعمٞمت لاًم٘مائؿ امئٞملم( ّنَّف سمٛمقت اًمّمَّ ًَّ ح أنَّف صاًمح اّروٞملم سماًم ( ّقَّ سمٛمقت 7- )ًأتٞمح ًمٚمٛمًٞمح أق ًيقو 

ٚمٞمب,  جرة, 8- )ًأتٞمح ًمٚمٛمًٞمح وًمرصة صمَلث ؾماقمات إلمتاف اًمٕمٛمؾاًمّمَّ ٚمٞمب ُمـ اًمِمَّ يماق - لهٙمذا لاعمًٞمح هق ؿمجرة احلٞماة( ّقَّ اًمّمَّ

ٚمٞمب هق اًمقؾمٞمٚمة اعمًٜماؾمٌة ضمداه ًمٚمٗمداء-  [ُمقت اًمّمَّ

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ حاذا مل ]- 201, 200صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ة ء سماًمً٘مقَّ ء اًمٚمَّ , خًيٚم ص اهلل آدف لطمقا د يمٚمٛمة ُمٜمف ىمادرة قمغم رٍد آدف لطمٍقا ٞمٓماق ؟ومًٛمجرَّ ٌيامها اًمِمَّ ج: هذا احلٍؾ اًمٌديؾ ُ يّمٚمح  ذاق ؾمي

ةًمألؾمٌاب اِشمٞمة:  ة ًيًؽمٍد سماًمً٘مقَّ ة- ُما ًأظٌمذي سماًمً٘مقَّ ٞمٓماق وم٢مٟمَّف مل ي٠مظمذ اإلٟمًاق سماًمً٘مقَّ ُمة, أٍُما اًمِمَّ جرة اعمًحرَّ لمل يٗمتح ومٍؿ , مل ي٠مظمذ ُمـ صمامر اًمِمَّ

ة, ّقَّ اإلٟمًاق ذم حاية ُمةلمل يدومع إمم ومٛمف اًمثَّٛمرة اعمًحرَّ , آدف رهمامه قمٜمف ٞمٓماق ذم اّصؾ ُ ي٘مدر أق يًٌل اإلٟمًاق سماًمً٘مقَّ - سمؾ أقَّ اًمِمَّ

ا سمٓماقمتف-  يةاًم٘مدير ـماحا يماق ًُمٚمتزُمه هاء لاخلداع لاًمٖمقا ٞمٓماق اإلٟمًاق سماحلٞمٚمة لاعمٙمر لاًمدَّ شمٜمل وم٠ميمٚمت» إٟمَّام أؾم٘مط اًمِمَّ : 3)شمؽ  شاحلٞمة همقَّ

اليمام أقَّ اهلل يماُمؾ ذم (, 13 شمف ومٝمق يماُمؾ ذم قمدًمف أجْمه ة وم٢مقَّ هذا ًيٕمتؼم وٍد قمدـ اهلل اًمٙماُمؾ, ىًمقَّ  [-ومٚمق ردَّ اهلل اإلٟمًاق سماًمً٘مقَّ
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د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ اهلل ]- 205, 204صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ا ذم قمدًمفج: لهذا احلٍؾ ُ يّمٚمح ًمألؾمٌاب اِشمٞمة:  شمٜمتٝمل اعمِمٙمٚمة ؟ومٚمامذا مل ًيًاُمح آدف ل, همٗمقر رطمٞمؿ , اهلل يماُمؾ ذم رحتف ليماُمؾ أجْمه

ً٘مقط ُمثؾ احلٙمٛمة ومٚمق ؾماُمح آدف وم٢مقَّ هذا يتٕمارض ُمع قمدًمف ًُّ ُمات قمدف اًم ر اهلل آدف ُمـ اّيمؾ ُمـ اًمِمجرة, لأقمٓماك يمؾ ًُم٘مق  , ًم٘مد طمذَّ

لطمل, لاّيمؾ  جرة وم٘مط, لاًمٍِمٌع سمخاًم٘مف لاًمٗمرح اًمرُّ ومٕمٜمدُما خًيٓمئ آدف لُ يٜماـ اًمٕم٘مقسمة اًمتل ُمـ مجٞمع أؿمجار اجلٜمَّة سماؾمتثٜماء هذك اًمِمَّ

ًمف وم٢مقَّ هذا ًيٕمتؼم ٟمقع ُمـ اًمٜمَّ٘مص- ؾمٌؼ أق ومروٝما اهلل قمٚمٞمف وم٢مقَّ هذا ًيٕمتؼم وٍد اًمٕمدـ اإلهلل ومٙمٞمػ , ًمق ٟماىمض اإلٟمًاق ٟمٗمًف لهمػمَّ أىمقا

ًمف ؟! هؾ اهلل »(, 19: 23)قمد  شهؾ ي٘مقـ لُ يٗمٕمؾ أل يتٙمٚمؿ لُ يٗملسمـ إٟمًاق ومٞمٜمدف- الُ  ومٞمٙمذب-ًمٞمس اهلل إٟمًاق » يٜم٘مض اهلل أىمقا

, لمل يٙمتػ شلأٍُما ؿمجرة ُمٕمرومة اخلػم لاًمنمَّ ومَل شم٠ميمؾ ُمٜمٝما»(, هؾ ي٘مقـ اهلل ِدف: 3: 8)أن  شيٕمٍقج اًم٘مْماء أل اًم٘مدير يٕمٙمس احلؼ

ٌٍة اعمخاًمٗمة:  لقمٜمدُما ي٠ميمؾ اإلٟمًاق ينع إًمٞمف اهلل (, 18: 2)شمؽ  شؽ يقف شم٠ميمؾ ُمٜمٝما ُمقشمها متقتّنَّ »اهلل هبذك اًمقصٞمة سمؾ ألوح ًمف ُمٖم

, ّقَّ ُمقشمؽ وٍد رحتل اًمٖمػم حمدلدة, ًمٙمٜمَّؽ ًمـ شمري اعمقت ىمطٍ , إيف يا آدف ؟! هؾ أنت صدىمت يمَلُمل ؟! أنٜمل يمٜمت ًأظمٞمٗمؽ وم٘مط: ىمائَله 

ٜمٕماء صماٟمٞمة- أذهب يا آدف ًمـ متقت ر ومٕمٚمتؽ اًمِمَّ  [-- هؾ ًيٕم٘مؾ هذا ؟! ًمٙمٞمام أطمٌؽ وم٘مط ُ شًمٙمر 

o :ايب  اًمٙمٍٗمارة لاعمقت اًمِّن 

د آسماء اًمٙمٜمٞمًة قمغم ]- 135, 134صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار قم٘مٞمدة اًمٗمداءسمٞمِمقن طمٚمٛمل:  , ذم يمثػم ُمـ ُمقت اعمًٞمح ٟمٞماسمة قمـ اجلٛمٞمعلًي١ميم 

ؾماًمة إمم ديقضمٜمٞمتس )ألاظمر اًم٘مرق اًمثاين  لس ُمـ : لسمذـ اسمٜمف ومدية قمٜمٍا, حؾ سمٜمٗمًف آصماُمٜما»اعمٞمَلدن(: يمتاسماهتؿ, ُمثؾ يمام لرد ذم اًمر  اًمً٘مدُّ

ر, أضمؾ اّئٛمة - ّنَّف أن رء يماق ًيٛمٙمـ أق يًؽم همػم احائت ُمـ أضمؾ احائتلم, اًمٌار ُمـ أضمؾ اًمٗماؾمديـ, اًمذن سمَل ًمقف ُمـ أضمؾ اّذا

ر  ر لاّثٛمة أق ٟمتؼمَّ أق ختتٗمل ذلر ؾمقم سماسمـ اهلل اًمقطمٞمد ؟ يا ًمٚمًٛمٌادًمة اًمٕمذسمة ! ظمٓماياٟما همػم سمٍرك, لسمٛمـ يماق ًيٛمٙمـ ًمٜما ٟمحـ اّذا

ر اًمٙمثػملق ُمـ اّثٛمة سمؼٍم اًمقاطمد !, اًمٙمثػميـ ذم اًمقاطمد اًمٌار ؾًمقزٍم )ش- لأق يتؼمَّ يس أثٜماؾمٞمقس اًمرَّ  إذ»(: ف373 – 296لي٘مقـ اًم٘مد 

ُمف ,اجلٛمٞمع قمـ قمقواه  ضمًدك سمذـ وم٘مد اعمقت, ومًاد ىمّماص حتت اجلٛمٞمع يماق : ألُه  لذًمؽ قمٚمٞمٜما ُمٜمف ؿمٗم٘مة أجْماه  ومٕمٚمف هذا, ًممب لىمدَّ

أظمذ ًمٜمٗمًف ضمًداه ىماسمَله »لي٘مقـ أجْماه: ش- , صماٟمٞماه: ًمٙمل ًيٕمٞمد اًمٌنم صماٟمٞمة إمم قمدف اًمٗمًاد, لحًيٞمٞمٝمؿ ُمـ اعمقتد ُمات ومٞمفىم اًمًٙمٍؾ  ًيٕمتؼم إذ

ادك "سماًمٙمٚمٛمة" اًمذن هق ومقؾ اًمًٙمٍؾ,  ه أق يٛمقت سمدُه ًمٚمٛمقت, طمتك سماحت  إذ هق يمٚمٛمة اِب, »لي٘مقـ أجْماه: ش- ُمـ اًمًٙمٍؾ  يٙمقق ضمديرا

 [ش-لأق يٙمقق ٟمائٌاه ًمدم اِب قمـ اًمًٙمٍؾ , ليت٠مخَّؿ قمـ اجلٛمٞمع, يماق لطمدك ىمادراه سمٓمٌٞمٕمة اُّمر أق ًيٕمٞمد ظمٚمؼ يمؾ رءلومقؾ اًمًٙمٍؾ, 

o :لط اخلَلص  ًذً

لط اخلَلص سمدٍف ]- 20صؼ ,, اًمًٙمٚم ٍٞمة اإليمٚمػميٙمٞمة ًمألىمٌاط اّرصمقذيمس اخلَلص ذم اعمٗمٝمقف اّرصمقذيمزاًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث:  ًذً

لط أق أوع أُمايمؿ أر ً ا لهك: اعمًٞمح: أريد ُمـ ضمٝمة هذك اًمنمُّ ر اًمٙمٜمًٞمة  ,3- اعمٕمٛمقدية ,2- يامقاإل ,1سمٕمة أُمقر ضمقهرية ضمده اّها

 [-اّقمامـ اًمٍّماحلة ,4- اًمٍَلزُمة ًمٚمخَلص



ٞمَّةً 
ًٌ ًَرصًمقًذيَم َّ ٞمٌحٞمًَّة ا

ًٌ ائًد اعَمي ٘مي  [88----- ] اجلزء اّلـ – اًَمٕمي

www.alta3b.wordpress.com 

ٍٞمة اإليمٚمػميٙمٞمة ًمألىمٌاط اّرصمقذيمس اخلَلص ذم اعمٗمٝمقف اّرصمقذيمزاًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث:  ر ىمد ُ شمٚمزُمؽ ]- 32صؼ ,, اًمًٙمٚم  ًهٜماؿ أها

لىمد ُ شمّمػم - لىمد ُ شًمّماب سمٛمرض حتتاج ومٞمف إمم ٌهٍ ُمًحة اعمرى, لإق يمٜمت صمٛمرة ًمزلاج- وم٠منت ُ شمتزلج- ؿمخّمٞمها خلَلصؽ

ر اًمَلزُمة ًمؽ ؿمخّمٞمها خلَلصؽ-  يماهٜمها لإق يًمٜمت حتتاج ًمٌنٍ اًمٙمٝمٜمقت لح اًمً٘مًدس ذم اّها ف ًمؽ قمٛمؾ اًمرُّ وم٠منت يٚمزُمؽ سمَل ًمًٞم٘مد 

صمٜما قمٜمف ؿمٍؽ ٌهٍ اعمٕمٛمقدية لح اًمً٘مًدس ,, لىمد حتدَّ  [(-اًمتَّٜمالـ) لٌهٍ اّومخرؾمتٞما, لٌهٍ اًمتَّقسمة(, اعمػملق) يمذًمؽ يٚمزُمؽ ٌهٍ ُمًحة اًمرُّ

د اُسمـ اًمقطمٞمدإؾمحؼ إيٚمٞما ُمٜمًك:  ًُّ يس أثٜماؾمٞمقس لي٘مقـ: ]- 21, 20صؼ ,دير اًم٘مديًة دُمٞماٟمة  ,دم إقَّ اخلَلص ييًٌٓمؾ »لينمح اًم٘مد 

( إذا يماق ضمًد اعمًٞمح ًمٞمس ضمًداه طم٘مٞم٘مٞماه 2)- ًمٞمس اهلإه طم٘مٞم٘مٞماه يمام ي٘مقـ اِريقؾمٞمققش اًمٙمٚمٛمة» ( إذا يماق1): لُ يتٌٍؿ ذم احلاُت اِشمٞمة

لؾٌمٞمتٌٞمُّقق يم٠مق يٙمقق ُمثَله ضمًداه ظمٞماًمٞماه يمام, يم٠مضمًادٟما ٚمٞمب إٟمًاٟماه قمادياه اصٓمحٌف اًمَلهقت 3- )ي٘مقـ اًمدُّ ( إذا يماق اًمذن ًصٚمٌبي قمغم اًمّمَّ

اُمقؾماـمل لُمـ شمَلك ُمـ اهلراـم٘مة ًَّ ًٚمقا سملم ُهقت اعمًٞمح لٟماؾمقشمف-  يمام ي٘مقـ سمقًمس اًم اد ضمًد اعمًٞمح اخلاٍص سمَلهقشمف اًمذيـ وميّمي وماحت 

اد ـمٌٞمٕمل ذن جيٕمؾ هلذا اجلًد اًمً٘مدرة أق حًييؾ ُمـ أق يٛمًٙمف اعمقت, لىمادراه قمغم اًم٘مٞماُمة ُمـ (, لهق اًم) هق احت 

 [اُّمقات-

o :ٖمار  ُمٕمٛمقدية اّـمٗماـ اًمّم 

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  شمٕمٛمٞمد اجلٜملم ] -159صؼ ,ٖماهمة , ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمًمثاين, اجلزء اأرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

فلهق ذم سمٓمـ  , يمام ىماـ رٍب اعمجد لسمدلهنا ُ ًيٛمٙمـ احلّمقـ قمغم احلٞماة اّبدية: حا يماٟمت اعمٕمٛمقدية ُزُمة لضلرية ًمٚمخَلص, ًأُم 

ًٌّا ذم ؾمٕمادة ؾمائر أبٜمائٝما, 16.  16)ُمر  شُمـ آُمـ لاقمتٛمد ظمٚمص لُمـ مل ي١مُمـ يدق»يًقع:  رت اًمٙمٜمٞمًة اجلاُمٕمة, طًم شمٕمٛمٞمد (, هلذا ىمرَّ

لُماٟمٞمة- قمغم أثر لُدشمف لًمق, لسمَل إسمٓماء, اًمٓم ٗمؾ ف, أٍُما اًمٙمٜمٞمًة اًمرُّ ت شمٕمٛمٞمد اجلٜملم ذم سمٓمـ ًأُم  , لطمٞمث أقَّ ذًمؽ مل ومٌاًمٖمت ذم ذًمؽ سم٠مق أىمرَّ

س شم١مي دك,  , لسماًمٍتازم ًمٞمًقا ومٝمق سمَل ؿمٍؽ ظمارج قمـ دائرة اظمتّماص اًمٙمٝمٜمةشمرد قمٜمف أن ًٟمًّمقص سحية أل وٛمٜمٞمة ذم اًمٙمتاب اعمً٘مدَّ

ٌرد ومٞمٝما ىماٟمقق هذا اًمٍرأن اًمذن شمتٌَّخذك ًُمٙمٚمَّٗملم سماًم٘مٞماف سمف, ومَل ؾمقًمٞمة مل يي  ًيَلُمقق إذا أمهٚمقك, سمؾ ًيَلُمقق إذا ومٕمٚمقك, ليمذًمؽ اًمتَّ٘ماًمٞمد اًمرَّ

قماة, سمؾ شمرومْمف لشمًتٜمٙمرك, ومٙمٜمٞمًة اعمًٞمح ُ شم١مي دكاًمٙمٜمٞمًة اًمٙماصمقًمٞمٙمٞمة,  ومقؾ يمقٟمف خًماًمػ ًمرلح , ّنف ظمارج قمـ دائرة اظمتّماص اًمرُّ

 [-اًمٙمتاب

ٍٞمة اإليمٚمػميٙمٞمة ًمألىمٌاط اّرصمقذيمس اًمَلهقت اعمً٘مارق )اجلزء اّلـ(اًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث:  دلق ]- 33صؼ ,, اًمًٙمٚم  اًمؼملشمًتاٟمت ُ ًيٕمٛم 

راه قمغم ًمزلف اإليامق ىمٌؾ اعمٕمٛمقدية, اّـمٗماـ ـ آُمـ لاقمتٛمد ظمٚمص»لاقمتامداه قمغم ىمقـ اًمرب:  ,إسا لأجْماه اقمتامداه (, 16: 16ُمر ش ) ُمي

هذا رأهيؿ- أُما ٟمحـ ومٜمًٍٍم قمغم  ومٙمٞمػ شمتٍؿ اعمٕمٛمقدية سمدلق إيامق لسمدلق إدراؿ ؟!- أق اًمٓم ٗمؾ ُ ًيدرؿ ُماذا حيدث ذم اعمٕمٛمقديةقمغم 

ب ي٘مقـ: طٌمرصاه ُمٜمٍا قمغم أبدية ه١مُء اّـمٗماـُمٕمٛمقدية اّـمٗماـ ًمألؾمٌاب اِشمٞمة:  لح, ُ », ّقَّ اًمرَّ إق يماق أطمد ُ يقًمد ُمـ احاء لاًمرُّ

ب (, 5: 3)يق ش ي٘مدر أق يدظمؾ ُمٚمٙمقت اهلل وٝمؿ هلذا احلًٙمؿ اإلهلل اًمذم مل حيدث أقَّ اًمرَّ ومٙمٞمػ ًيٛمٙمـ أق ٟمٛمٜمع قمٜمٝمؿ اًمٌٕمامد ومٜمًٕمر 

 [-اؾمتثٜمك ُمٜمف اّـمٗماـ طمٞمٜمام ىماـ هذا
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ُمٕمٛمقدية اّـمٗماـ: إقَّ ُمٕمٛمقدية ]- 87صؼؼؼ ,, اجلزء اّلـ, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار ة ُما أمجٚمؽيمٜمٞمًتل اّرصمقذيمًٞماًم٘مٍس سمٞمِمقن طمٚمٛمل: 

ر اّظمرم1)اّـمٗماـ ضلرية لُزُمة ًمألؾمٌاب اِشمٞمة:  ( لّقَّ ُمٜمٕمٝمؿ ُمٜمٝما حيرُمٝمؿ 2)- ( ّقَّ ُمٜمٕمٝمؿ ُمٜمٝما حيرُمٝمؿ ُمـ ًُمارؾمة اّها

امء ذم طماًمة ُمقهتؿ ًَّ ؿ ُمً 3)- ُمـ اًمدظمقـ إمم اًم  [-لذم طماضمة ًمٚمخَلص متاُماه ُمثؾ اًمٙمٌار, ِمؽميمقق ذم اخلٓمٞمة اجلٍدية( ّهنَّ

لضمقسمٞمة ُمٕمٛمقدية يمام يًؽمؿمد اّؾمتاذ اًمديمتقر ُمقريس سم٠مىمقاـ اِسماء قمـ ]- 109صؼ ,, ُمٓماسمع اًمٜمُّقسمار قم٘مٞمدة اًمٗمداءسمٞمِمقن طمٚمٛمل: 

ٖمار ًمٖمًٚمٝمؿ ُمـ اخلٓمٞمة اّصٚمٞمة , ليذيمر يمثػماه ُمـ اّىمقاـ, ها سمٕمْمٝما لٟمتائجٝما يمدًمٞمؾ آظمر قمغم لراصمة اخلٓمٞمة اّصٚمٞمة, اّـمٗماـ اًمّم 

يس ي٘مقـ(: 38 – 36)ُمقريس شمالضلس: اخلٓمٞمة اّصٚمٞمة لاخلٓمايا اًمٗمٕمٚمٞمة, ُمرضمع ؾماسمؼ, ص (: ف258 – 200) يمؼمياٟمقس اًم٘مد 

 ىمد يماق لإق لاًمٜم ٕمٛمة, اعمٕمٛمقدية قمـ ُمٜمٝمؿ أطمد ًيٛمٜمع لُ ظمٓماياهؿ, صٗمح ي٠مظمذلق ي١مُمٜمقق إذ اهلل, أُماف ؾماسم٘ماه  أظمٓم٠ملا اًمذيـ يماق إذا

ه ًمٚمخٓمٞمة اًمٙماُمٜمة ومٞمٝمؿ لشمدٟمًَّقا هبا وٛمػمه اًمذيـ وماّـمٗماـ حًمّماة, همػم ظمٓمايا ومٕمؾ ؿ همػم ًُمتٗمت ح لمل خًيٓمئقا ذم رء لاًمذيـ ٟمٔمرا

ٗمح, لصارلا ًُمِماريمل اعمقت اِدُمل ا ذط ًمٜمقاـ اخلَلص لاًمّمَّ خّمٞمة سمؾ ًمٞمس قمـ اخلٓمايا اًمِمَّ , حيتاضمقق أجْماه إمم اعمٕمٛمقدية ّهنَّ

د جمٛمٕمٜما "سم٠منَّف ُ جيقز أق ٟمٛمٜمع أطمداه ُمـ اعمٕمٛمقدية لٟمٕمٛمة اهلل اًمذن هق صاًمح لرءلؽ سماجلٛمٞمع- اّبقية وماعمٕمٛمقدية هل - لىمد طمدَّ

ٖمار (- 59يس يمؼمياٟمقس: رؾماًمة )اًم٘مد  "ش اًمذيـ سمٜمقع ظًمًّمقيص يًتٛمٞمٚمقق اٟمتٌاهٜما لصَلح اهلل, ًمٚمجٛمٞمع لظمّمقصاه ًمألـمٗماـ اًمّم 

يس همريٖمقريقس اًمثٞمئقًمقهمقس ) س لهق روٞمع , ف اًمنمَّ ومرصةومٞم ي٠مظمذقٍ  ومَل- ـمٗمؾ قمٜمدؿ هؾ»(: ف390 – 329ي٘مقـ اًم٘مد  سمؾ ًمٞمً٘مدَّ

لح ًُمٜمذ ٟمٕمقُمة أفماومرك س ًمٚمرُّ  [ًمقهمقس: ظمٓماب ذم اعمٕمٛمقدية(-ئقيس همريٖمقريقس اًمثٞم)اًم٘مد  ش لًمٞمًٙمرَّ

ٌٕمة 120ُمٞمخائٞمؾ ُمٙمز إؾمٙمٜمدر:  ًَّ ر اًمٙمٜمٞمًة اًم سماه قمـ أها ٌَّة ؾم١ماُه لضمقا حاذا : 118ؾمؼ]- 32, 31صؼ ,, اجلزء اًمثاين, ُمٙمتٌة اعمح

ؿ يٙمقٟمقق ىماسيـ قمـ إدراؿ اإليامق يمام ي٘مقـ اًمٌٕمض, جيب شمٕمٛمٞمد اّـمٗماـ ًمٞمس ًهٜماؿ ٟمٍص يمتايب يٛمٜمع شمٕمٛمٞمد  (1؟ ) رهمؿ أهنَّ

ؿ دلق اعمٕمٛمقدية ًمـ يدظمٚمقا ُمٚمٙمقت ( 2- )وماه ُمـ ُمروٝمؿ لُمقهتؿ ومج٠مةظمق, سمؾ يٚمزف شمٕمٛمٞمدهؿ ذم أىمرب لىمت ًُمٙمـ, اّـمٗماـ لأهنَّ

ٛمقات ًَّ إقَّ اّـمٗماـ يرصمقق اخلٓمٞمة اجلٍدية ُمثؾ ( 3(- )5: 3(, )يق 16:  16- )ُمر ًمٚمخَلص, سمدلق اؾمتثٜماء, ومٝمل ضلرية ًمٚمجٛمٞمع- اًم

ظًمقـ ذم قمٝمد ُمع اهلل, لأقَّ اًمٓم ٗمؾ يماق خًيتـ ذم اًمٞمقف ( ُمـ اًمتَِّماسمف سملم اخلتاق لاعمٕمٛمقدية- ليماق اخٌلتاق 4- )اًمٌٙمٌار متاُماه  قمَلُمة ًمٚمدُّ

 [(-11,13:  2)يمق  لاخٌلتاق رُمز ًمٚمٛمٕمٛمقديةاًمٍثاُمـ ُمـ ُمٞمَلدك, 

o :اإليامق لاّقمامـ 

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  ذم هذا ]- 67صؼ ,, اجلزء اّلـ, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

ز إظمقشمٜما اًمؼملشمًتاٟمت  ب », لًهٜما يٕمتٛمدلق قمغم اِية اًمتل شم٘مقـ: قمغم اإليامق وم٘مط لقمدف اُهتامف سمٙمؾ ُما قمداكاعمقوقع ًيريم  آُمـ سماًمرَّ

د إيامق اإلٟمًاق خيٚمص ذم حلٔمة سم٢ميامٟمف(, 31.  16)أع ش يًقع اعمًٞمح ومتخٚمص ؾمة , ليرلق أنَّف سمًٛمجرَّ ر اعمً٘مدَّ لهبذا ًيٜمٙمرلق اّها

ا قمَلىمة ًُمٌاذة سملم اإلٟمًاق  لًيٜمٙمرلق دلر اًمٙمٜمٞمًة ذم ظمَلص اإلٟمًاق, اًمَلزُمة ًمٚمخَلص ُمثؾ اعمٕمٛمقدية لاًمتقسمة اًمذن يٕمتؼملق أهنَّ

 [لاهلل-
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ص ُمتَّك ًُمرضماق:  اًمؼملشمًتاٟمت ]- 68صؼ ,, اجلزء اّلـ, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمٖماهمة أرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

اًمقُدة اجلديدة حتدث قمٜمدُما ي٘مٌؾ اإلٟمًاق اًمًٞمد اعمًٞمح ومادياه لخًمٚم ّماه سمذسمٞمحتف اخلَلصٞمة دلق اُقمتٌار سمٛمقوقع ؼملق أقَّ يٕمت

ليٙمقق سمذًمؽ ىمد ىميٌٌؾي اخلَلص لوٛمٜمف , ُ ًيٛمٙمـ أق هيٚمؽ ُمـ ىميٌٌؾي اعمًٞمح اعمّمٚمقب اًم٘مائؿ ُمـ سملم اُّمقات, لي١مُمٜمقق أنَّف اعمٕمٛمقدية

ومات, ذًمؽ ُمـ أطمداث ُمٝمام صادومف سمٕمد , لهذا اعمٗمٝمقف خًياـمب اًمذيـ جًياهدلق وٍد اخلٓمٞمة سم٠مق ُ ًيتٌٕمٌقا لُمٝمام ومٕمؾ هق ٟمٗمًف ُمـ شمٍمُّ

ُمقق هلؿ ّقَّ إيامهنؿ سماعمًٞمح يْمٛمـ هلؿ احلٞماة اّبديةأنٗمًٝمؿ,  ؿ ًي٘مد  ٌاب, ّهنَّ ة اًمِمَّ , لهبذا ي٘مؽمب اًمؼملشمًتاٟمت ُمـ اًمٜماس, ظماصًّ

لطمل لًُمارؾمة اًمتَّقسمة لاُقمؽماؽ لاحلًزق قمغم اخلٓمٞمة, لحتريرهؿ ُمـ شمٕمب ـمري٘ماه ؾمٝمَله لسماسماه  لاؾمٕماه ًمٚمخَلص, سمٕمٞمداه قمـ اجلٝماد اًمرُّ

قماء يماذب ي٘مقـ:  ٛمػم سماد  ش- إقَّ هذك اُّمقر شمتٌَّٗمؼ ُمع طمٞماة اًمٕمٌقدية اًمتل قماؿمتٝما اًمٌنمية ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ىمٌؾ جملء اعمًخٚم ص»اًمْمَّ

همؿ ُمـ اؾمتٕمامـ ه١م سلسماًمرَّ ؿ يتجاهٚمقق ٟمّمقص أظمرم يمثػمة لاوحة شمتٕمارض ُمع ُمٗمٝمقف اًمٌاب , ُء ِيات ُمـ اًمٙمتاب اعمً٘مدَّ إُ أهنَّ

ُمقٟمف ًمٚمٜماس  [-اًمقاؾمع هذا اًمذن ًي٘مد 

ٌاق: ]- 71صؼ ,, اًمًٙمٚم ٞمٍة اإليمٚمػميٙمٞمة ًمألىمٌاط اّرصمقذيمس اخلَلص ذم اعمٗمٝمقف اّرصمقذيمزاًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث:  سمامذا »ىماـ زم أطمد اًمِمُّ

- ألُه جيب أق شًمدرؿ أقَّ ُمـ ي٠ًمخؽ هٙمذا ًمٞمس أرصمقذيمًٞماه ظماًمّماه ---  شهؾ ظمٚمّمت أف مل ختٚمص؟أضمٞمب إذاه, إق ؾم٠مخٜمل ؿمخصو ىمائَله: 

ر أل قمغم اّىمؾ سمرلشمًتاٟمتٞماه ذم سمٞمئتف لصم٘ماومتف, ُسمد أق يٙمقق سمرلشمًتاٟمتل اعمذهب - ّقَّ اًمذن يتجاهؾ ُمٕمٛمقديتؽ, لُما ٟمٚمتف ُمـ اّها

اسم٘مة ! ُمثؾ ؾمة, لًيٚم٘مل ذم ٟمٗمًؽ اًمِمٍؽ ذم إيامٟمؽ, ليدقمقؿ ُمـ اِق إمم اإليامق لإمم اخلَلص, اعمً٘مدَّ  ًٍ يمام ًمق يمٜمت لصمٜمٞماه ذم طمٞماشمؽ اًم

, إٟمَّٜمل ظمٚمّمت ذم اعمٕمٛمقدية ُمـ اخلٓمٞمة اّصٚمٞمة, ٟمٕمؿ: لأٍُما اإلضماسمة قمغم ؾم١ماًمف ومٝم, ومٚمٖمتف شًمٔمٝمرك- ُ ًيٛمٙمـ أق يٙمقق أرصمقذيمًٞماه , هذا

ومٜمٜماًمف سمٕمد أق ٟمخٚمع هذا , أٍُما اخلَلص اًمٜمٝمائل- ٟمٚمت هذا اخلَلص اّلـ سمدف اعمًٞمح لوماقمٚمٞمة يمٗمارشمف لومدائف- اجلٍدية اعمقرلصمةاخلٓمٞمة 

لطمٞمة», أنَّٜما ُما ٟمزاـ ذم طمرب- اجلًد لؾمٜمٜماـ اخلَلص (- 12: 6)أؽ  شلًُمّمارقمتٜما ًمٞمًت ُمع دف لحلؿ, سمؾ ُمع --- أضمٜماد اًمنمَّ اًمرُّ

ؾمة ُ لظمٚمّمٜما اٟمتٍمٟماُ ٟمًتٓمٞمع أق ٟم٘مقـ أنَّٜما , لـماحا ٟمحـ ذم اجلًد- هذك احلرب قمٜمدُما ٟمٖمٚمب لٟمٜمتٍم ذم - ًمذًمؽ وماًمٙمٜمٞمًة اعمً٘مدَّ

يًلم ذم يقف ُمٞمَلدهؿ اجلًد , قمٛمَله سم٘مقـ ؿاؾمتِمٝمادهأل , لإٟمَّام ذم يقف ٟمٞماطمتٝمؿإمم اًمٙمٜمٞمًة,  ؿاٟمْمامُمٝم, لُ ذم يقف نشًمٕمٞم د ًمٚم٘مد 

 [(-7: 13)قمب  شيامهنؿ٢مؾمػمهتؿ, ومتٛمثَّٚمقا سماٟمٔمرلا إمم هناية »اًمٙمتاب 

ٍٞمة اإليمٚمػميٙمٞمة ًمألىمٌاط اّرصمقذيمس اًمَلهقت اعمً٘مارق )اجلزء اّلـ(اًمٌاسما ؿمٜمقدة اًمثاًمث:  ظمَلومات يمثػمة ذم ُمقوقع ]- 13صؼ ,, اًمًٙمٚم 

يمٞمز وم٘مط قمغم اإليامقاخلَلص:   شآُمـ سماًمرب يًقع ومتخٚمص» قمٌارةلًهٜما يٕمتٛمدلق قمغم , لقمدف اُهتامف سمٙمؾ ُما قمداك, ُمـ أمٍهٝما اًمؽمَّ

ؾًمؾ د إيامق اإلٟمًاق خيًٚمص(- 31:  16)أقمامـ اًمرُّ ر اًمَلزُمة , ذم ٟمٗمس حلٔمة إيامٟمف, ليرلق أنَّف سمًٛمجرَّ ؿ هبذا ًيٜمٙمرلق اّها ليم٠مهنَّ

د قمَلىمة ًُمٌاذ, لًيٜمٙمرلق دلر اًمٙمٜمٞمًة ذم ُمقوقع اخلَلص, ُمثؾ اعمٕمٛمقدية لاًمتقسمة, ًمٚمخَلص - لُمـ وٛمـ ة ُمع اهللاًمذن يٕمتؼملٟمف جًمرَّ

لق أقَّ اعم١مُمـ ُ ًيٛمٙمـ أق هيٚمؽ ُمٝمام ؾم٘مط, ُمدم إُمٙماٟمٞمة هَلؿ اعم١مُمـ إذا ارشمدٍ اعمقوققمات اًمتل هل جماـ ظٌمَلؽ:  ي - لُمـ وميػمي

 , لذم اهتامهؿ سمٕمٛمؾشمريمٞمزهؿ قمغم اإليامق يٖمٗمٚمقق ضماٟمب اّقمامـ لومٗماخلَلومات اًمٌارزة ذم ُمقوقع اخلَلص, ُم٠ًمخة اإليامق لاّقمامـ- 

ـَ ي٘مقًمقق إقَّ اإليامق يٜمٌٖماًمٜم ٕمٛمة, ًيٜمٙمرلق ًمزلف اجلٝماد, لأيمثر ه١مُء سًمٕمداه قمـ اًمتَّٓمرُّ  ٌٍة )همَلـمٞم أق يٙمقق لؽ ُمي  ةإيامٟماه قماُمَله سماعمح

6:5-)] 
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o َلص همػم اعم١مُمٜملم  :ظمي

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  ظمَلص همػم ] -130صؼ ,ٖماهمة اًمٕمذراء سمٛم, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة ًمثاين, اجلزء اأرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

ة اًمذن يتَّ٘مٞمف ليّمٜمع اًمؼم ُم٘مٌقُه » ,1, ًُمًتٜمدة ظمٓم٠مه قمغم اِيت: شمٕمت٘مد اًمٙمٜمٞمًة اًمٙماصمقًمٞمٙمٞمة ذم ظمَلص همػم اعم١مُمٜملماعم١مُمٜملم:  ذم يمؾ أُمَّ

أقَّ سمقًمس اًمرؾمقـ ىمد أؿماد سمتديُّـ اًمقصمٜمٞملم  ,3(, 14.  2)رل شهٍؿ ٟماُمقس ّنٗمًٝمؿإذ ًمٞمس هلؿ اًمٜماُمقس » ,2(, 35.  10)أع  شقمٜمدك

ٜمًقق يمثػماه » يمٞمػ هيٚمٙمٝمؿ اهلل  اًمذيـ مل شمّمٚمٝمؿ اًمٙمرازة ,4(, 22.  17)أع  شأهيا اًمرضماـ اّثٞمٜمٞمقق أرايمؿ ُمـ يمؾ لضمف يم٠منٙمؿ ًُمتدي 

ؤلؽ اعمًحب ؟  [اًمرَّ

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  لًم٘مد ] -134, 133صؼ ,ٖماهمة , ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمًمثاينزء ا, اجلأرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

, قمٜمدُما شمقممَّ اًمٌاسما سمقًمس ف1962ظمرضمت هذك اًمٌٌدقمة قمٜمد إظمقشمٜما اًمٙماصمقًمٞمؽ إمم طمٞم ز اًمقضمقد سمٜمًًّمقص اعمجٛمع اًمٗماشمٞمٙماين اًمثاين 

لُماٟمٞمة,  د اُقمت٘ماد اًمًادس يمرد اًمٌاسمقية اًمرُّ ة شم١ميم  ها اعمجٛمع اًمٗماشمٞمٙماين هبذك اًمٌٌدقمةوم٠مصدر رؾماًمة قماُمَّ رها هذا 1965, يمام أىمرَّ ف, ليمرَّ

إمم أقَّ , اًمٙماهـ اًمٙماصمقًمٞمٙمل, ًُمٕمت٘مدك هذا, ًيٚمخ ص اّب قمزيز احلَلؾ -قمٜمدُما أىمرَّ اُٟمٗمتاح قمغم اًمدياٟمات اّظمرمف, 1975اعمجٛمع 

لاعم١مُمٜملم ُمـ اًمقطمٞمد اًمذن ًيٕمٓمل ُمـ ظمَلًمف اهلًل ذاشمف ًمٚمٌنم, أقَّ اعمًٞمح هق اًمٓمَّريؼ », ومٞم٘مقـ: اإلٟمًاق ًيٛمٙمٜمف أق خيٚمص ظمارج اًمٙمٜمٞمًة

ياٟمات اّظمرم ًيٛمٙمٜمٝمؿ حت٘مٞمؼ هذا اًمٚم ٘ماء سمّمقرة ٌوَٛمٜمٌٞمَّة ياٟمات اّظمرم ذم ًُمارؾمة دياٟمتٝمؿ لإيامهنؿ---  اًمد  , أقَّ اهلل طماضو عم١مُمٜمل اًمد 

إقَّ اهللي , طمتك ظمارج طًمًدلد اعمًٞمحٞمةذم ًُمتٜمالـ مجٞمع اًمٌنم, لهٙمذا يٌ٘مك ٍه اخلَلص لاطمد, هق ٍه اعمًٞمح, لًمٙمـ هذا اًمن  هق 

ا ذم اعمًٞمحٞمة, لًمٙمـ لضمٝمف اإلٟمًاين يٌ٘مك جمٝمقُه, يٚمت٘مل سماًمٌنم ظمارج اعمًٞمحٞمة ذم اعمًٞمح , أقَّ ًم٘ماء اهلل لاًمٌنم يتٍؿ ذم لضمف يًقع أُمَّ

ؼ ذم اعمًٞمحٞمة ذم إٟمًاٟمٞمة ُمـ اإلٟمًاقوم٢مق يماق اهلًل ذم يمؾ ٌدياٟمة ييَ٘مًرب اإلٟمًاين, اًمذن يٕمٙمس صقرة اِب,  , وم٢مقَّ هذا اُىمؽماب يتح٘مَّ

 [يًقع اعمًٞمح-

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  قمجٌاه صمؿ ] -135صؼ ,ٖماهمة , ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمًمثاين, اجلزء اأرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

ؾ أقَّ اًمٙمٜمٞمًة قمجٌاه,  ك ؟!ُما هذا اًمذن ٟم٘مرأك لُ ًٟمّمد  ؾ أقَّ اًمٙمٜمٞمًة اًمٙماصمقًمٞمٙمٞمة ---  اًمٙماصمقًمٞمٙمٞمة شًم٘مرُّ لُما هذا اًمذن ٟمًٛمٕمف لُ ًٟمّمد 

ٛمة--- شم٠مُمؾ أهيا اًم٘مارئ ذم  شمٜمٓمؼ سمف ؟! ُمٝمام يماق لوٕمف , يمٍؾ إٟمًاق يًتٓمٞمع أق يٜماـ اخلَلص ,1اًمتل ي٘مقًمقهنا:  هذك اًمٕمٌارات اعمًًٛمَّ

يٜمل لاًمثَّ٘ماذم ظمارج اًمٙمٜمٞمًة  ,3- لُ شًمقضمد دياٟمة طم٘مٞم٘مٞمة لُ طمتك اعمًٞمحٞمة, يمؾ ٌدياٟمة أصٜماُماه شًمٌٕمد قمـ اهلل احل٘مٞم٘ملذم  ,2- لاٟمتامؤك اًمد 

ة طمتك إذا مل يٕمرومقا , اّدياق همػم اعمًٞمحٞمة ًُمٙمـ أق شمٙمقق ـمري٘ماه خلَلص أتٌاقمٝما لأقَّ همػم اعمًٞمحٞملم ًيٛمٙمـ أق خيٚمّمقا سمٓمري٘مة ظماصَّ

تفسمؾ سماحلر, اعمًٞمح خيصُّ يمؾ اّدياق ,4- اعمًٞمحٞمة ياٟمات اّظمرم ًيٛمٙمٜمٝمؿ حت٘مٞمؼ اًمٚم ٘ماء  ,5- ن أقَّ يمؾ اّدياق ظماصَّ اعم١مُمٜمقق ُمـ اًمد 

 [-لإيامهنؿ أقَّ اهللي ذم يمؾ دياٟمة ييَ٘مًرب ُمـ اإلٟمًاق, لأقَّ اهللي طماضو عم١مُمٜمل اّدياق اّظمرم ذم ًُمارؾمتٝمؿ دياٟمتٝمؿسمّمقرة وٛمٜمٞمة, 

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  ت ] -136صؼ ,ٖماهمة , ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمًمثاين, اجلزء اٞمدة لطمٞماةأرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘ماًمً٘مٛمُّ لىمد أىمرَّ

ها اعمجٛمع اًمٗماشمٞمٙماين اًمثاين حتت قمٜمقاق مجٞمع جماُمع اًمٙماصمقًمٞمؽ سمدقمة ظمَلص همػم اعم١مُمٜملم هذك ياٟمات اّظمرم », لأىمرَّ اُٟمٗمتاح قمغم اًمد 



ٞمَّةً 
ًٌ ًَرصًمقًذيَم َّ ٞمٌحٞمًَّة ا

ًٌ ائًد اعَمي ٘مي  [92----- ] اجلزء اّلـ – اًَمٕمي

www.alta3b.wordpress.com 

س---  شف1974ؾمٜمة  ذم ُمًػمهتا  لُمازاًمت رلُما, لاًمتًَّٚمٞمؿ اًمرؾمقزم قمؼم اّضمٞماـ, لاًمٕم٘مٞمدة اعمًًت٘مٞمٛمة, لهذا أُمرو خًماًمػ ًمٚمٙمتاب اعمً٘مدَّ

 [دماك ىمْمٞمة ظمَلص همػم اعم١مُمٜملم, لشًمَّمٌدر اعمٜمِمقرات سماًمتَّقازم ًُم١مي دة هذا اًمٍرأن-

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  لسمٕمد ] -136,138صؼ ,ٖماهمة سمٛم, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء ًمثاين, اجلزء اأرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

ءة هذك اًمٕمٌارات ٟمتًاءـ ---  س اًمتل شمِمؽمط ضلرة اإليامق ىٌمرا حية ذم اًمٙمتاب اعمً٘مدَّ اسمٌ٘مة لسملم اِيات اًمٍمَّ ًٍ يمٞمػ ًٟمقوم ؼ سملم اًمٕمٌارات اًم

سمؾ يٛمٙمث قمٚمٞمف همْمب , لاًمذن ُ ي١مُمـ سماُسمـ ًمـ يرم طمٞماة, اًمذن ي١مُمـ سماُسمـ ًمف طمٞماة أبدية» ,1 :سماعمًٞمح يمنمط أؾماد ًمٚمخَلص

إق مل شم٠ميمٚمقا ضمًد » ,3 (-5.  3)يق  شإق يماق أطمد ُ يقًمد ُمـ احاء لاًمرلح ُ ي٘مدر أق يدظمؾ ُمٚمٙمقت اهلل» ,2 (-36.  3)يق  شاهلل

ؾ , ومام اًمداقمل ًمٚمٙمرازة سماإلٟمجٞمؾلُماداف اجلٛمٞمع ؾمٞمخٚمّمقق , (53.  6)يق  شاسمـ اإلٟمًاق لشمنمسمقا دُمف ومٚمٞمس ًمٙمؿ طمٞماة اِسماء لحاذا حتٛمَّ

ؾًمؾ اّتٕماب لاّؾمٗمار لؾمٗمؽ اًمدُماء ؟ ض هلا سمقًمس لاًمذن ىماـ قمٜمٝما -- اًمرُّ اًمذن شمٕمٌت أنا أيمثر ُمـ », لُما اًمٍداقٌمل ًممُف اًمتل شمٕمرَّ

اًمذن ومٞمف أطمتٛمؾ اعمِمٍ٘مات طمتك اًمً٘مًٞمقد يمًٛمذٟمب, ّقَّ يمٚمٛمة اهلل ُ شًم٘مٞمَّد, ّضمؾ ذًمؽ »(, لُما ُمٕمٜمك ىمقًمف  ---- 28.  23يمق 2) شمجٞمٕمٝمؿ

ذم  ,4 (-8,10.  2يت 2) شًمٙمل حيّمٚمقا هؿ أجْماه قمغم اخلَلص اًمذن ذم اعمًٞمح يًقعأنا أصؼم قمغم يمؾ رء ّضمؾ اعمًختاريـ, 

ـى ُمٜمحقتى »ومٞمف اهلًل قمـ ٟمٗمًف, أنَّف رطمقف ل رؤلؽ, سمٓملء اًمٖمْمب ليمثػم اإلطمًاق, ىماـ ---  اًمقىمت اًمذن أقمٚمـ م يًمؾُّ قماسمٌٌدن متثا َزي خيي

ة ألصماق, ُ ًزٟماة, ُ شمْمٚمقا » ,5 (-7.  97)ُمز   شلاعمًٗمتخريـ سماّصٜماف ٌيدي يمق 1) شلُ ُم٠مبقٟمقق يرصمقق ُمٚمٙمقت اهلل, لُ وماؾٌمً٘مقق, لُ قمي

ب: "لُ متًقا ٟمجًاه وم٠مىمٌٚمٙمؿ"لأجٍة ًُمقاوم٘مة هلٞمٙمؾ اهلل ُمع اّلصماق» ,6 (-9.  6  ش, ًمذًمؽ أظمرضمقا ُمـ لؾمٓمٝمؿ لاقمتزًمقا ي٘مقـ اًمرَّ

إقَّ اًمذيـ يٗمٕمٚمقق ُمثؾ هذكُ  , اًمتل هل زٟمك قمٝمارة ٟمجاؾمة دقمارة قمٌادة ألصماق ؾمحر- اجلًد فماهرةلأقمامـ » ,7 (-16.  6يمق 2)

ا اخلائٗمقق» ,9 (-21.  5يق 1) شأنٗمًٙمؿ ُمـ اّصٜماف أهيا اّلُد اطمٗمٔمقا » ,8 (-21.  5)همؾ  شيرصمقق ُمٚمٙمقت اًمًٛمقات لهمػم  أُمَّ

ٟمّمٞمٌٝمؿ ذم اًمٌحػمة اعمت٘مدة سمٜمار ليمؼميت اًمذن هق اعم١مُمٜملم لاًمرضمًقق لاًم٘ماشمٚمقق لاًمزٟماة لاًمًحرة لقمٌدة اّلصماق لمجٞمع اًمٙمذسمة 

 [(-8.  21)رؤ  شاعمقت اًمثاين

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  لُ ٟمدرن ] -138صؼ ,ٖماهمة , ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمًمثاين, اجلزء اأرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

 اإلٟمًاق ػمومٞمً ,سم٠مقَّ اإلٟمًاق ًيٛمٙمٜمف اإلدراؿ أق يّمٍؾ إمم ُمٕمرومة اًمٙمائـ اّقمٔمؿ سماهلٜمدلؾمٞمةيمٞمػ ٟم٘مدر أق ٟم٘مٌؾ ىمقـ اعمجٛمع اًمٗماشمٞمٙماين 

ر ًٌقذية,  اإلهللاًمن   ]أن: أقمامؾ[ أهمقا ؾ, سمٞمٜمام يماق يمَلف اًمًٞمد اعمًٞمح ًمف ا ,أل قمـ ـمريؼ اًم عمجد لاوح يٌٚمغ اإلٟمًاق ذرلة اإلذا

 شًمٞمس أطمد ي٠ميت إمم اِب إُ يب ,أنا هق اًمٓمريؼ لاحلؼ لاحلٞماة»: لىماـمع لسيح -- أقَّ اإلٟمًاق يًتحٞمؾ قمٚمٞمف ُمٕمرومة اِب إُ سماُسمـ

لح اًمً٘مًدس»: يمذًمؽ ,(6.  14 )يق شًم١مي د  ,لُ شمزاـ رلُما ذم ُمًػمهتا (,3.  12يمق 1) شُ يًتٓمٞمع أطمدو أق ي٘مقـ أقَّ يًقع ربٌّ إُ سماًمرُّ

ٌ ت اًمٌاسما يقطمٜما سمقًمس اًمثاين ىمٌقًمف إيامٟمف سم٠مىمقاـ اعمجٛمع اًمٗماشمٞمٙماين اًمثاينلًمٙمل يً  ,ظمَلص همػم اعم١مُمٜملم ة سمٕم٘مٞمدة ظمَلص همػم  ,ث اخلاصَّ

 [-اعم١مُمٜملم

ًٚمص همػم ]- 72,74صؼ ,, دار ٟمقسمار ًمٚمٓمٌاقمة ُمائة ؾم١ماـ لضمقاب ذم اًمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞمة اّرصمقذيمًٞمةاّنٌا سمٞمِمقن:  هؾ ًيٛمٙمـ أق خيي

ؾمتقر اًمٕم٘مائدن ذم اعم١مُمٜملم ؟ لحاذا ؟ اجلقاب:  رك ومٕمَله اعمجٛمع اًمٗماشمٞمٙماين اًمثاين ذم اًمدُّ ؾمتقر , ف1964هذك اًمتَّٕماًمٞمؿ ٟمادن سمف لىمرَّ لذم اًمدُّ

قمائل ذم  ف إمم اإليامق اعمًٞمحل- ف1965اًمر  لاًمتَّٕمب , ًمٙمرازة سمٛمقت اعمًٞمح لىمٞماُمتفلإمم اُهتامف سما, لهذا اًمتَّٕمٚمٞمؿ ًيٕمتؼم أيمؼم ضسمة شًمقضمَّ
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اذيمر يًقع اعمًٞمح اعمً٘ماف ُمـ اُّمقات ُمـ »- ّقَّ ًُمٕمٚم ٛمٜما سمقًمس اًمرؾمقـ ي٘مقـ ًمتٚمٛمٞمذك شمٞمٛمقصمالس: ُمـ أضمؾ اًمتٌَِّمػم سم٢مٟمجٞمؾ اعمًٞمح

ؽ أنا أصؼم قمغم يمؾ رء ّضمؾ ذًم- ًمٙمـ يمٚمٛمة اهلل ُ شًم٘مٞمَّد, اًمذن ومٞمف اطمتٛمؾ اعمِم٘مات طمتك اًم٘مٞمقد يمًٛمذٟمبٟمًؾ دالد سمحًب إٟمجٞمكم 

 أنَّف ًهٜما اًمقاوح لُمـ(- 10 – 8:  2يت 2ش )ًمٙمل حيّمٚمقا هؿ أجْماه قمغم اخلَلص اًمذن ذم اعمًٞمح يًقع ُمع جمدى أبدن, ّضمؾ اعمًختاريـ

ؾًمؾ سمقاؾمٓمة ًمٚمًٛمختاريـ سماإلٟمجٞمؾ اًمٌِمارة لصقـ يٕمتؼم حيّمٚمقا قمكم اخلَلص اّبدن-  ًمٙمل ضلرن ذط هق اًمٙمٚمٛمة لظًمٍداف اًمرُّ

يًلم»لقمـ اعمًختاريـ أجْماه ىماـ:  لٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أقَّ »(- لىماـ أجْماه: 4:  1)أؽ ش يمام اظمتارٟما ومٞمف )ذم اعمًٞمح( ىمٌؾ شم٠مؾمٞمس اًمٕمامل ًمٜمٙمقق ىمد 

لق طمًب ىمّمدك, ّقَّ اًمذيـ ؾمٌؼ ومٕمرومٝم ٌُّقق اهللي, اًمذيـ ًهؿ ُمدقمقُّ ؿ ؾمٌؼ ومٕمٞمَّٜمٝمؿ ًمٞمٙمقٟمقا يًمٍؾ اّؿمٞماء شمٕمٛمؾ ُمٕماه ًمٚمخػم ًمٚمذيـ حًي

رهؿ ومٝم١مُء جمَّد رهؿ أجْماه- لاًمذيـ سمرَّ هؿ ًُمِماهبلم صقرة اسمٜمف --- لاًمذيـ ؾمٌؼ ومٕمٞمَّٜمٝمؿ ومٝم١مُء دقماهؿ أجْماه- لاًمذيـ دقماهؿ ومٝم١مُء سمرَّ

يس يمَلف ُمـ اًمقاوح ُمـ( --- 30 – 28:  8)رل ش أجْماه  له١مُء , ٕماملاًم شم٠مؾمٞمس ىمٌؾ ُمـ ألُدك يٕمرؽ اهلل أقَّ  اًمرؾمقـ سمقًمس اًم٘مد 

قمقة ؿ ؾمقؽ ي٘مٌٚمقق اًمدَّ لق طمًب ىمّمدك سمٜماءه قمكم ؾماسمؼ ُمٕمرومتف أهنَّ دقًمقُّ قمقة لًيؽمؿ سمَل دقمقة- ُمي - لُ يٛمٙمـ أق ًيقضمد ُمـ هق ىماسمؾ ًمٚمدَّ

ب مل شًم٘مٍم  قمـ أق خًتٚم ص»ّقَّ اًمٙمتاب ي٘مقـ:  ق ُ ًيٛمٙمـ أق يٗمٚمت يمام أنَّف ُمٕمٚمقفو ي٘مٞمٜماه إٟمَّف سمدلق اإليام(- 36:  3)إش ش ها إقَّ يد اًمرَّ

لاًمذن ُ ي١مُمـ اًمذن ي١مُمـ سماُسمـ ًمف طمٞماة أبدية- : »اإلٟمًاق ُمـ همْمب اهلل اًمذن يماق ىمائامه وٍد اًمٌنمية ُمـ ىمٌؾ جملء اًمًٞمد اعمًٞمح

إق يماق أطمد : »ليمذًمؽ وماعمٕمٛمقدية ذط ًمدظمقـ ُمٚمٙمقت لًُمٕمايٜمة اهلل(- 36:  3)يق ش سماُسمـ ًمـ يرم طمٞماة سمؾ يٛمٙمث قمٚمٞمف همْمب اهلل

لح ُ ي٘مدر أق يدظمؾ ُمٚمٙمقت اهللُ  , 3:  3)يق ش  ًيقًميد ُمـ ومقؾ ُ ي٘مدر أق يرم ُمٚمٙمقت اهلل --- إق يماق أطمد ُ ًيقًمد ُمـ احاء لاًمرُّ

( --- سمدلق اعمٕمٛمقدية يمٞمػ شمّمػم ًمإلٟمًاق أقملم رلطمٞمة ذم ضمًد اًم٘مٞماُمة اًمذن يًتٓمٞمع سمف أق يرث اعمٚمٙمقت لأق ًيٕمايـ أجمادك !- 5

اًمذيـ ؾمٞمًٕماىمٌقق هبَلؿ أبدن لاًمذيـ ُ ًيٓمٞمٕمقق إٟمجٞمؾ رسمٜما يًقع اعمًٞمح, »: ُمّمػم اًمذيـ ُ ًيٓمٞمٕمقق اإلٟمجٞمؾ لًم٘مد ألوح اًمٙمتاب

يًٞمف د ذم ىمد  شمف ُمتك ضماء ًمٞمتٛمجَّ ب لُمـ جمد ىمقَّ ب ُمٜمف ذم مجٞمع اعم١مُمٜملمُمـ لضمف اًمرَّ يس 8,10:  1شمس 2) ش, لًيتٕمجَّ (- لذم هد اًم٘مد 

ّيٍن هلذا »ىماـ ًمٚمٛمٚمؽ أهمريٌاس إقَّ يًقع ىماـ ًمف:  ,لهق ذاهب ًمٞمْمٓمٝمد اعمًٞمحٞملم ذم دُمِمؼ  ,ح ًمف سمقًمس ًمقاىمٕمة فًمًٝمقر اًمًٞمد اعمًٞم

ٕمب لُمـ اُّمؿ اًمذيـ أنا اِق أرؾمٚمؽ إًمٞمٝمؿ,  فمٝمرت ًمؽ, ّنتخٌؽ ظمادُماه لؿماهداه سمام رأجت لسمام ؾم٠مفمٝمر ًمؽ سمف, ًُمٜم٘مذاه إٍياؿ ُمـ اًمِمَّ

ٞمٓماق إمم اهلل, يمل يرضمٕمقا ُمـ فًمًٚمامتى إمم ٟمقر, ًمتٗمتح قمٞمقهنؿ لٟمّمٞمٌاه ُمع , طمتك يٜماًمقا سماإليامق يب هًمٗمراق اخلٓمايا- لُمـ ؾمٚمٓماق اًمِمَّ

يًلم ؾ ىمائَله: 14,18:  26)أع  شاًم٘مد  ُه اًمذيـ ذم »(- ليمٛمَّ املية, سمؾ أظمؼمت ألَّ ًَّ ؤيا اًم ا اعمٚمؽ أهمريٌاس, مل أيمـ ًُمٕماٟمداه ًمٚمرُّ ـَ صمؿَّ أهيُّ ٌُم

,19:  26)أع  شقماُمٚملم أقمامُه شمٚمٞمؼ سماًمتَّقسمة, أق يتقسمقا ليرضمٕمقا إمم اهللدُمِمؼ لذم ألرؿمٚمٞمؿ, طمتك مجٞمع يمقرة اًمٞمٝمقدية, صمٍؿ اُّمؿ, 

يس سمقًمس أقَّ 20 يمل »: ( ذم اًمٔمُّٚمٛمة2)- شًمتٗمتح قمٞمقهنؿ»: ( قمٛمٞماق1)اًمذيـ مل يًٛمٕمقا قمـ اعمًٞمح ًهؿ:  (- للاوح ُمـ يمَلف اًم٘مد 

ٞمٓماق3)- شيرضمٕمقا ُمـ فًمًٚمامت ٞمٓماق»: ( حتت ؾًمٚمٓماق اًمِمَّ ( همػم 5)- شيرضمٕمقا --- إمم اهلل»: ( سمٕمٞمدلق قمـ اهلل4)- شُمـ ؾًمٚمٓماق اًمِمَّ

يًلم7)- شيٜماًمقا --- همٗمراق اخلٓمايا»: هؿ سمٕمد( مل شًمٖمٗمر ظمٓمايا6)- شيٜماًمقا سماإليامق يب»: ُم١مُمٜملم سماعمًٞمح : ( ًمٞمس هلؿ ٟمّمٞمب سمٕمد ُمع اًم٘مد 

يًلم» : ( ليٚمزُمٝمؿ أق يٕمٛمٚمقا أقمامُه شمٚمٞمؼ سماًمتَّقسمة9)- شأق يتقسمقا ليرضمٕمقا إمم اهلل»: ( يٚمزُمٝمؿ أق يتقسمقا 8)- شيٜماًمقا ٟمّمٞمٌاه ُمع اًم٘مد 

ؿ مل يًٛمٕمقا ؟ - ومٙمٞمػ خيٚمص ألئلؽ اًمذيـ مل يٜماًمقا يًمٍؾ ٟمتائج اإليامق شقماُمٚملم أقمامُه شمٚمٞمؼ سماًمتَّقسمة» إقَّ اهللُ  طمتك ًمق اطمتٍج اًمٌٕمض سم٠مهنَّ

 1)أنٔمر قمب  لًيًتخدف اعمَلئٙمة خلدُمة اًمٕمتٞمديـ أق يرصمقا اخلَلص- طمتك لًمق ذم أىمَم اّرض لأىمٓمار اعمًٙمقٟمة, يؽًمؿ ٟمٗمًف سمَل ؿماهد
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ياٟمات سمٜمٗمًف يمام فمٝمر ًمِمالـ اًمٓمَّرؾمقد ًمٞمجٕمؾ ُمٜمف سمقًمس اًمرؾمقـ لًمق اؾمتدقمك اُّمر ًمٔمٝمر هق(, 14:  س ذم اًمد  - رأن اًمٙمتاب اعمً٘مدَّ

ٞمٓماقاًمقصمٜمٞمة:  ياٟمات اًمقصمٜمٞمة هل قمٌادة ًمٚمِمَّ ؾمة: اًمد  ق ذم اّؾمٗمار اعمً٘مدَّ ٞماـملموم٢مقَّ ُما يذسمحف اُّمؿ », طمًب ُما هق ًُمدلَّ , وم٢مٟمَّام يذسمحقٟمف ًمٚمِمَّ

ٞماـملمُ هلل, ومٚمًًت أريد أق شمٙمقٟمق م يًمٍؾ قماسمدن متثاـ ُمٜمحقت, اعمًٗمتخريـ سماّصٜماف»(- 20:  10يمق 1) شا أنتؿ ًذيماء اًمِمَّ َزي )ُمز  شخيي

يس سمقًمس ي٘مقـ: سمٖمٍض اًمٜمَّٔمر قمـ اًمٙمرازة سماإلٟمجٞمؾ, لًمذًمؽ ومٕمٌادة اّلصماق هل سمَل قًمذر(- 7:  97 ًُمدريمة سماعمّمٜمققمات », ّقَّ اًم٘مد 

ؿ ُمدية لُهقشمف طمتك إهنَّ ُمـ يٖمٚمب يرث يمؾ رء, لأيمقق ًمف اهلإه »: ُمّمػم اًمقصمٜمٞملم لهمػم اعم١مُمٜملم(- 20:  1)رل  شسمَل قًمذر ىمدرشمف اًمنَّ

حرة لقمٌدة اّلصماق لمجٞمع اًمٙمذسمة,  ًَّ ٟماة لاًم ضمًقق لاًم٘ماشمٚمقق لاًمزُّ ومٜمّمٞمٌٝمؿ ذم لهق يٙمقق زم اسمٜماه, لأٍُما اخلائٗمقق لهمػم اعم١مُمٜملم لاًمرَّ

ًٌحػمة اعمًتٌَّ٘مدة سمٜمار ليمؼميت  [(-5,8:  21)رؤ  شهق اعمقت اًمثايناًمذن , اًم

o ًصًٙمقؿ اًمًٖمٗمراق: 

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  ًصًٙمقؿ ] -120صؼ ,ٖماهمة , ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمًمثاين, اجلزء اأرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

ُمٝما أل اًمًٖمٗمراق: شمٕمت٘مد اًمٙمٜمائس اعمًٞمحٞمة مجٕماء أقَّ ُمٖمٗمرة اخلٓمايا ُ ًيٛمٙمـ أق شمّمػم سمدلق شمقسمة لاٟمًحاؾ ىمٚمب,  لُ ًيٛمٙمـ أق ًي٘مد 

ب يًقع ٟمٗمًف, يٌٞمٕمٝما أل هيدهيا أطمد ا هٌة ُمـ اًمرَّ لح اًمً٘مًدس ًيٕمٚمٜمٝما قمغم ومٍؿ أب اُقمؽماؽ, ٟمتٞمجة هذك اًمتقسمة, لأهنَّ لًمٙمـ , لإق يماق اًمرُّ

وماًمٙمٜمٞمًة اًمٌاسمقية شمٕمت٘مد أقَّ ُمٖمٗمرة اخلٓمايا ُمٙمـ - سمٕمٙمس ذًمؽ, اؾمتح٘ماىمات دُمف اعمًٗمقؿ قمغم قمقد اًمّمٚمٞمب, ُماٟمح اعمٖمٗمرة هق اهلل لطمدك

يً, ّقَّ اًمٙمٜمٞمًة هلا احلٍؼ أق شًمٕمٓمل ُمـ شًمريد هًمٗمراق ًمٚمخٓمايا, أق شًمقهب سمَل شمقسمة , لماًمتل يتٜمالهلا ُمـ زظمػمة اؾمتح٘ماىمات اعمًٞمح لاًم٘مد 

قا ُمـ اًم٘مّماصات احلاضة لاعمًًت٘مٌٚمة,  ٟمٞمٜمٝما أقَّ اخلًٓماة ًيٛمٙمٜمٝمؿ أق ًيٕمٗمي ٌيتيت ذم ىمقا د طًمًّمقهلؿ قمغم ألراؾ اًمًٖمٗمراقلُمـ صمٍؿ, أث , سمًٛمجرَّ

ُماه عمـ شمغم اًمقردية  100يقف, لهمٗمراق  300ومؽمم ذم شمٚمؽ اّلراؾ, أقَّ ُمـ شمغم صَلة صٖمػمة ًمٚم٘مديس يقؾمػ, همٗمراق  ؾمٜمة, ًُم٘مدَّ

ٌاع ألراؾ اًمًٖمٗمراق هل اًمتل شمٕمتؼ ُمـ اًم٘مّماصات احلاضة لاعمًًت٘مٌٚمة وم٘مط, اًمٌاسمق سمؾ أقَّ زيارة اًمٙمٜمائس ية, لهمػم ذًمؽ يمثػم, لًمٞمس اشم 

ا ٟماه شماُمًّ  [-أجْماه متٜمح أصحاهبا هًمٗمرا

ص ُمتَّك ًُمرضماق:   -124, 123صؼ ,اهمة ٖم, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمًمثاين, اجلزء اأرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

ٟمات شمٌاع ذم يمؾ اًمٌَلد] لـمٛمٕماه ذم اىمتٜماء اُّمقاـ  ,طمٌاه ذم رلاضمٝما ,ٌاًمٖمة ومائ٘مةٌاًمٖمقق ذم ُمدطمٝما ُمً ليماق سمائٕمقها يً  ,ليماٟمت هذك اًمًٖمٗمرا

ٟمات أقَّ ًهٜماؿ صمَلث أُمايمـ شمذهب إًمٞمٝما أرلاح اعمقشمكُمـ لرائٝما,  يًلم أطمدهؿ اًمذن شمذهب إًمٞمف , لىمد زقمؿ سمائٕمق هذك اًمًٖمٗمرا أرلاح اًم٘مد 

ر, ومتتٛمتَّع سماًمٌٖمٌٓمة اّبدية رة لاّذا ٗمي ب ذم اًمٜمٍار اّبدية ظماًمدة ومٞمٝما ,لاًمثاين اعمٙماق اًمذن شمذهب إًمٞمف أرلاح اًمٙمي لاًمثاًمث اعمٓمٝمر , ومتتٕمذَّ

ٜمقا ُمـ شمتٛمٞمؿ ىماٟمقق اًمتقسمة اعمٗمرلوة قمٚمٞمٝمؿ ٕمقا سمٕمد ًمٙمل يتٛمتَّ  , طملمومٞمتٕمذسمقق ذم ٟمار إمم ,اًمذن شمذهب إًمٞمف أرلاح اًمذيـ شماسمقا لمل يتٛمٙمَّ

ًَّ  ,رج اّرلاح ُمـ اعمٓمٝمر ىمٌؾ متاف شمٓمٝمػمهاٛمٙمٜمف سماُسمتٝماـ أق خًي قمقا أقَّ اًمٌاسما يً ائؿ, صمؿ ادٍ ٕمٞمؿ اًمدٍ ذًمؽ سماًمٜمَّ  لأنَّف امء, ومتّمٕمد إمم اًم

ٟمات ًيٛمٙمـ أق خيرضمٝما ُمٜمف لُماينلهذا اًمقهؿ اًمٌاـمؾ هق اًمذن ؾماقمد قمغم اٟمتِمار ألراؾ اًمًٖمٗمراق سم, سمقاؾمٓمة اًمًٖمٗمرا ٕمب اًمرُّ قمغم أق - لم اًمِمَّ

ا ُمٌٜمٞمة قمغم همػم أؾماس س ,هذك اًمٕم٘مٞمدة ومْمَله قمغم أهنَّ ة ًمٙمؾ شمٕماًمٞمؿ اًمٙمتاب اعمً٘مدَّ ٞمٖمة اعمًٞمحٞمة, لُ شمتَلئؿ ُمع ؼ ُمع اًمّم  ٗمٌ لُ شمتَّ  ,لًُمْمادَّ
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ٚمٞمٛمة اعمًٜمٌّمٗمة ,ُ ذم ضمقهرها لُ ذم ُمٔمٝمرها ,ُمٌادئٝما ًَّ ا شمً , سمؾ لُ شًمًاير اًمٕم٘مٚمٞمة اًم ؾ قمغم اعم١مُمٜملم هبا ارشمٙماب اخلٓماياوم٢مهنَّ لشًمًاقمد  ,ًٝم 

ؾ ومٞمٝما ء همً ٛمٙمـ هلؿ ٌذ اًمذيـ يً  ,ائٚمةلذلن اُّمقاـ اًمٓمٍ  ,ام اّهمٜمٞماءٞمَّ , لُ ؾٌم قمغم اإلُمٕماق لاًمتَّقهمُّ  [ٗمراٟمات خلٓماياهؿ ُمٝمام يماٟمت-ا

o ر  :اعميَٓمٝمي

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  اعمٓمٝمر: ] -125صؼ ,ٖماهمة ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛم, ًمثاين, اجلزء اأرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

اًمتل , شمٜمت٘مؾ إًمٞمف ًٟمًٗمقس قمٌٞمد اهلل اعمروٞملم ًمف, لًيدقمك اعمٓمٝمر, ًهٜماؿ ُمٙماق يتٛمٞمَّز قمـ اًمٜمَّٕمٞمؿ لاجلحٞمؿشمٕمت٘مد اًمٙمٜمٞمًة اًمٙماصمقًمٞمٙمٞمة أقَّ 

ا مل شمّمؾ إمم درضمة اًمٜمَّ٘مالة اًمٙماُمٚمة, لإق يماٟمت ًُمتٌَّّمٗمة سمٜمٕمٛمة َُّ أهنَّ أقَّ اًمذيـ يٛمقشمقق ىمٌؾ أق , اًمَلئ٘مة سمًٛمِماهدة اعمًٞمح, أل سمٕمٌارة أظمرم إ

ٛمقا اًم٘مقاٟملم اعمٗمرلوة قمٚمٞمٝمؿ ذم هذك احلٞماة , لُمـ صمٍؿ متًٙمث ذم هذا اعمٙماق سمٕمٞمدة قمـ ًيقاضمٝمقق شمٚمؽ اًم٘مّماصات ذم اًمٜمٍار اعمٓمٝمرية, ًيتٛم 

يًلم اًمٓمُّقسماليلم, لُمـ ًُمٕماذة اعمَلئٙمة,  سممجاقمة اًم٘مد  ك هبا, أل سمّمٚمقات اعم١مُمٜملم, شمٗمل ُما ة سمٕمذاسمات أخٞمٛمة ضمداه ًُمتٕمذ  ا شمتٜم٘مَّ , طمتك أهنَّ

ظًمقـ إمم اًم ٌوٞمَّة, لاهلٗمقات اًمّمٖمػمة, لشم٘مٌؾ اعمٖمٗمرة ُمـ اهلل, ًمٙمل شمًتحؼ اًمدُّ ري ر ُمـ اخلٓمايا اًمٕمي امء سم٘مك قمٚمٞمٝما ًمٚمٕمدـ اإلهلل, لشمتٓمٝمَّ ًَّ

 [اًمتل ُ يدظمٚمٝما رء دٟمس أل رضمس-

ص ُمتَّك ًُمرضم لشمٕمت٘مد ] -126صؼ ,ٖماهمة , ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمًمثاين, اجلزء اأرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاق: اًمً٘مٛمُّ

َلة قمغم اعمًٜمت٘مٚملم متحق ومْمَلت ظمٓماياهؿ إق يماٟمقا شمائٌلم ُم٘مٌقًملم أُماف اهلل اًمٙمٜمٞمًة اّرصمقذيمًٞمة أقَّ  , همػم أقَّ اعمٓمٝمر رء لاًمّمَلة اًمّمَّ

ة ذات أخؿ لقمذاب ًمٚمًٛمٜمت٘مؾومٕم٘مٞمدة اعمٓمٝمر رء آظمر,  ـ ديٜمقٟمة ظماصَّ ُمع شم٘مٞمٞمد ؾًمٚمٓمة اهلل شمٌارؿ اؾمٛمف , ًمدم اًمٙمٜمٞمًة اًمٙماصمقًمٞمٙمٞمة شمتْمٛمَّ

ا قم٘مٞمدة اًمّمَّ سمًّمًٙمقؿ اًمًٖمٗمراق ٜمت٘مٚملم قٟمة ًمٚمٛمً يٜمً حة ذم يقف اًمدَّ ؾ إمم اهلل سمٓمٚمب اًمرَّ قؾمُّ ٘مّمد ُمٜمٝما إُ اًمتَّ ُ يً  ,َلة ذم اًمٙمٜمٞمًة اًم٘مٌٓمٞمة, أُمَّ

ب هق لازق ٜماؿ ومرؾ قمٔمٞمؿ سملم اًمٕم٘مٞمدشملم, لاًمرَّ َلة ُمـ قمدُمٝما, لـمٌٕماه هً ية هلل ذم اؾمتجاسمة اًمّمَّ ر  ائٌلم, ُمع شمرؿ احلً احللم اًمتٍ اًمٍّم 

ٚمٓماق اهللقب ليماؿمػ اّقمامؾ- ٚمً اًم٘مً  ًً ب ًمٚمٛمٞم ت لشم٘مٞمٞمداه ًم رُّ ا قم٘مٞمدشمٜما شمٓمٚمب راطمة اعمٞم  ًهٜما أقَّ اًمٌدقمة شًمٕمتؼم شمي٘مي لشمؽمؿ اُّمر عمِمٞمئة  ,ت, أُمَّ

 [ٌات أل ُ يًتجٞمب-ٚمَ احلة ذم أق يًتجٞمب اًمٓم  اًمٍّم اهلل 

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  أٍُما اًمٜمَّص ] -127صؼ ,ٖماهمة , ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمًمثاين, اجلزء اأرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

لُماٟمٞمة ًُمٕمت٘مدها ذم اعمٓمٝمر ؿ سمف اًمٙمٜمٞمًة اًمرُّ ٌَٜمٌك قمغم هذا أؾماس ذهب ومْمة طمجارة »ومٝمق ىمقـ سمقًمس اًمرؾمقـ:  اًمذن شًمدقم  لًمٙمـ إق يماق يي

ه ّقَّ اًمٞمقف ؾمٞمٌٞمٜمف  إق  لؾمتٛمتحـ اًمٜمار قمٛمؾ يمؾ لاطمد ُما هق, ّنَّف سمٜمار ًيًتٕمٚمـيمريٛمة ظمِمب قمِمب ىمِماه ومٕمٛمؾ يمؾ لاطمد ؾمٞمّمػم فماهرا

ا هق ومٞمخٚمص  ة لاهٞمة وٕمٞمٗمة( 12.  3يمق 1) شلًمٙمـ يمام سمٜمارسم٘مك --- أُمَّ ا شمٕمٜمل لُ شمٚمٛمٞمحاه ّقَّ هذك اِ, لهذك طًمجَّ يات ُ يِمٕمر سم٠مهنَّ

, سمؾ اعم٘مّمقد ُمٜمٝما أقَّ اعمًٕمٚم ٛملم اًمذيـ سمٜمقا قمغم أؾماس اعمًٞمح اًمراؾمخ سمَل ؿمٍؽ, يثٌت سمٜماؤهؿ ليًتٛمرلا ذم سمٜماء يمثػميـ هلذا اعمٗمٝمقف

ا اًمذيـ قمغم أؾماس همػم صماسمت, أن أؾماس همػم اعمًٞمح, ومٞمتَلؿمك سمٜماؤهؿ لحيؽمؾ يماهلِمٞمؿ أُماف  [اًمٚمٝمٞمب- ًمٚمٛمًٞمح, أُمَّ

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  ًهٜماؿ آية ] -129صؼ ,ٖماهمة , ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمًمثاين, اجلزء اأرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

ُ خترج ُمـ هٜماؿ طمتك شمقرم اًمٗمٚمس احلؼ أىمقـ ًمؽ », لهل ىمقـ اًمًٞمد اعمًٞمح ًمف اعمجد: أظمرم يًتٜمد قمٚمٞمٝما اًمذيـ يٕمت٘مدلق سماعمٓمٝمر

طًمقهنا ىمائٚملم: 29.  5)ُمت  شاّظمػم ىمٌؾ أق ًيٚم٘مٞمؽ اهلًل ذم ؾمجـ اشمَّٗمؼ ُمع ظمّمٛمؽ اًمذن أهٜمتف سم٘مقًمؽ ًمف رىماه أل أحؼ, »(, ومٞمينَمي
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لىمد وماشمف أقَّ يمٚمٛمة طمتك ذم  ششًمثٌت اعمٓمٝمر, إذ ًيِمػم إمم ُمٙماق اًمٕمذاب شطمتك», ّقَّ ًمٗمظ طمتك شمٗمل يمؾ ديـ اجلريٛمة ذم اعمٓمٝمر, اًمٕمذاب

ٟمب سماىمٞماه, ٗمٞمد اُؾمتٛمراريمؾ اًمٙمتاب اعم٘مدس شمً  ر اًمٕمذاب, سم٠مقَّ قمذاب ضمٝمٜمَّؿ يدلف ُماداف اًمذَّ , لطمٞمث أقَّ هذا ًي١مي د اعمٕمٜمٞملم, أن اؾمتٛمرا

ئٜما لأهمراوٜما, ومَل جيب أق ي١مظمذ سمقاطمدة دلق اّظمرم ها طمًب أهقا  [-سم٠مق ٟمتَلقمب سم٠مىمقاـ اهلل لًٟمٗمن 

o يًلم  :زلائد ومْمائؾ اًم٘مد 

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  زلائد ومْمائؾ ] -117صؼ ,ٖماهمة , ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛمًمثاين, اجلزء اأرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

يًلم: يًلم اًم٘مد  لُماٟمٞمة أقَّ اّبرار اًم٘مد  سمؾ أنَّف , أن مجٞمع اًمٗمْمائؾ, ًمٞمس وم٘مط ىمد أمتٍقا قمغم اّرض لصايا اعمًٞمح يمٚمٝما, شمٕمت٘مد اًمٙمٜمٞمًة اًمرُّ

قًمٝما قمغم اخلٓماة اعمتقوملم , لأقَّ زلائد ومْمائٚمٝمؿ هذك حمٗمقفمة قمٜمد سماسما رلُما, اّقمامـ اًمّماحلة أيمثر ُمـ اًمقاضمب قمٚمٞمٝمؿأجْماه ومٕمٚمقا ُمـ  ًيقز 

ف قمـ اخلًٓماة هلل سمقاؾمٓمة اًمٌاسما, لسمٕمٌارة ألوح, سم٠مثامق ُمٕمٚمقُمة يًلم شًم٘مدَّ , لهذا اًمتَّٕمٚمٌٞمؿ ُ أؾماس ًمف ًُمٓمٚم٘ماه ذم أقَّ زلائد ومْمائؾ اًم٘مد 

س اًمذن ًيٕمٚم ٛمٜما أقَّ اًمًٖمٗمراق هق هلل لطمدك, لهق اؾمتح٘ماؾ ًمدف وماديٜما اًمٕمٔمٞمؿ رٍب اعمجد يًقع, اًمذن ًمٞمس ّطمد سمٖمػمك اًمٙمتاب ا عمً٘مدَّ

ع  يًلم, ُمٝمام يماٟمت قمٔمٞمٛمة, ُ ًيٛمٙمـ أق شمٙمقق زائدة قماٍم جيب قمٚمٞمٝمؿ, لُ يٛمٙمـ أق يٗمْمؾ ُمٜمٝما طمتك شًمقزَّ اخلَلص, إقَّ ومْمائؾ اًم٘مد 

ؿ ـو قمٚمٞمٝمؿ, ومَل ومْمؾ هلؿ ومٞمٝما,  قمغم اًمٖمػم, ّهنَّ ُمٝمام اضمتٝمدلا, ُ يًتٓمٞمٕمقق أق يٕمٛمٚمقا ومقؾ ُما هق لاضمب قمٚمٞمٝمؿ, ّقَّ ظمدُمتٝمؿ هلل دي

 [لسماّلمم ُ ًيٛمٙمٜمٝمؿ أق ي٠متقا أقمامُه جًيؼملق هبا ًٟم٘مّماق همػمهؿ-

ص ُمتَّك ًُمرضماق:  وم٢مذق قم٘مٞمدة ] -119صؼ ,ٖماهمة اًمًٞمدة اًمٕمذراء سمٛم, ُمٙمتٌة يمٜمٞمًة ًمثاين, اجلزء اأرصمقذيمًٞمَّتل شًمراث لقم٘مٞمدة لطمٞماةاًمً٘مٛمُّ

ه ًمإلقمامـ » شمٙمٛمٞمؾ ٟم٘مص زيتٝمـ, قمٜمدُما ؾم٠مخـ اًمٕمذارم اجلاهَلت, اًمٕمذارم احلٙمٞمامت, زلائد ومْمائؾ اًم٘مديًلم سماـمٚمة يت رُمزا لاًمزَّ

َـّ »أضماسمتٝمـ ىمائَلت:  شاًمّماحلة لاًمٗمْمٞمٚمة د إٟمًاق يٕمٛمؾ أقمامُه شمٗمقؾ ُما أنَّف ُ ًيقضم اخلَلصة: (-6.  25)ُمت  شًمٕمٚمَّف ُ يٙمٗمل ًمٜما لًمًٙم

يدة, لهذا جًمٛمع قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمٍؾ,  يـ, يٜمتج قمٜمٝما اؾمتح٘ماىمات ًُمتزا لُماٟمٞمة ظماًمٗمت ًيٓمٚمب ُمٜمف, وماّقمامـ هل قمغم ؾمٌٞمؾ اًمدَّ لأقَّ اًمٙمٜمٞمًة اًمرُّ

ػ  , لاقمت٘مدت أقَّ اإلٟمًاق يًتٓمٞمع أق يٕمٛمؾ أقمامُه أقمغم لأيمٛمؾ ُمٍا أُمرك هبا اهلل شمٌارؿ اؾمٛمف,هذا اإلمجاع يماًمٗم٘مر اُظمتٞمارن لاًمتَّ٘مِمُّ

 [-لأنَّف سمذًمؽ حيّمؾ قمغم اؾمتح٘ماىمات زائدة, لاًمٌتقًمٞمة لأُمثاهلا

o :ٌذب قمغم اإلؾمَلف  اًمٙمي

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ لأىمٍر ]- 191, 190صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ا ﴿: لأقَّ اهلل ًمق أظمذهؿ سمًٔمٚمٛمٝمؿ ّومٜماهؿ, ؾم٘مٓمقا ذم اخلٓمٞمة لاًمٔمُّٚمؿاًمً٘مرآق سم٠مقَّ يًمٍؾ اًمٜماس  َٞمٝمي ٚمي ؿي قمي ري ا شمي اظٌمًذ اَّلٍلً اًمٜمَّاسي سمًٌٔمَٚمٌٛمٌٝمؿ ُمَّ َق ًي١مي ًمي لي

ُي  ةه لي اقمي تي٠َمظٌمًرلقي ؾمي ًَ ًٚمًٝمَؿ ُي يي اء أيضمي ا ضمي ٢ٌمذي ك ومي ٛمًّ ًي ؾى ُمُّ ًرًهَؿ إممي أيضمي ظم  ٌٙمـ ًي١مي ًمي  لي
ةى آسمَّ تيَ٘مٌدًُمققي ٌُمـ دي ًَ ري ظمٓمايا [, 61]اًمٜمحؾ :  ﴾يي يمي يمام ذي

م﴿: )أ( آدف, ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمثاـ ذيمر ظمٓمايا: اّنٌٞماء قي ًف وميٖمي سمَّ ًف ري َمي آدي قمي نَّ ﴿: )ب( ٟمقح[- 121]ـمف :  ﴾لي ًمٌدي ا ًمٌقي ب  اهَمٌٗمَر زٌم لي ]ٟمقح  ﴾ري

ٓمٌٞمئيتٌل ﴿: )ج( إسمراهٞمؿ[- 28:  َٖمٌٗمري زٌم ظمي ًع أيق يي ٌذن أيـَمٛمي اًمَّ ـٌ لي ي َقفي اًمد  ء :  ﴾يي مل »[- لىماـ أبق هريرة قمـ رؾمقـ اهلل ىماـ: 82]اًمِمٕمرا

سمراهٞمؿ إَُّ صمَلث يمذسمات أثٜملم ُمٜمٝمـ ذم ذات اهلل- ىمقًمف ؾم٘مٞمؿ لىمقًمف ومٕمٚمف يمٌػمهؿ لىمقًمف قمـ ؾمارة أظمتف طملم أراد اجلٌار إيٙمذب 

َٚمتي ﴿: ىماـ ًمف اهلل: )د( ُمقؾمك)رلاك اًمٌخارن لُمًٚمؿ(-  شاًم٘مرب ُمٜمٝما وميٕمي ـي لي اوٌمٌري ـي اًَمٙمي أينتي ٌُم َٚمتي لي تٌل وميٕمي تيؽي اًمَّ َٕمٚمي ا إٌذاه * ومي َٚمًتٝمي ـي وميٕمي ا ىمي
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اًم لمي  ـي اًمْمَّ نيا ٌُم أي ء :  ﴾لي نيابي ﴿: )ـه( دالد[- 20, 19]اًمِمٕمرا أي ايمٌٕماه لي رَّ ري ظمي ًف لي سمَّ ري ري ٜمَّاًك ومياؾَمتيَٖمٗمي تي نَّامي ومي اًللًد أي َـّ دي فمي )ل( [- 24]صؼ :  ﴾لي

اًَمتي ﴿: يقٟماق ٞمؿو ومي
ًهقي ًُمٚمٌ ًف احَلًقًت لي ٛمي ٌ ٌحلمي * ٘مي ًي ً ـَ اعَم اقي ٌُم نًَّف يمي ُي أي َق ٚمي ًثققي * ومي ٌَٕمي َقٌف ًي َٓمٜمٌٌف إمٌمي يي ٌٌثي ذٌم سمي ٚمي [- 142,144]اًمّماومات :  ﴾ًمي

ا اًم٘مرآق مل يٖمٗمؾ ظمٓمايا رؾمقـ اإلؾمَلف ا ﴿ لأجْمه ُمي ٟمٌٌؽي لي في ٌُمـ ذي دَّ ٘مي ا شمي ً ُمي ـماه ًمٌٞميَٖمٌٗمري ًميؽي اَّللَّ ا ٌَدييؽي ٌسي هيي ٚميٞمَؽي لي تيًف قمي ًيتٌؿَّ ٟمٌَٕمٛمي ري لي شمي٠ميظمَّ

تيٌ٘مٞمامه  ًَ يًمؿَ ﴿[, 2]اًمٗمتح :  ﴾ُمُّ ا َثقي ُمي ٌيًٙمَؿ لي ٚمَّ ًؿ ًُمتي٘مي َٕمٚمي ً يي اَّللَّ اعَم١ًَمٌُمٜمياٌت لي ًمٌَٚمًٛم١َمٌُمٜملٌمي لي ٟمٌٌؽي لي اؾَمتيَٖمٌٗمَر ًمٌذي َح ًميؽي ﴿[, 19]حمٛمد :  ﴾لي أيخيَؿ ٟمينَمي

ؿي  َدري َٕمٜمي *  صي وي لي ؿي لي ٜمؽي ٌلَزري ؿي * ا قمي ٌذن أين٘ميضي فميَٝمري يماق رؾمقـ اهلل )ص( يًٙمت سملم »[- لىماـ أبق هريرة 1,3]اًمنمح :  ﴾اًمَّ

ءة ومام شم٘مقـ- ىماـ أ ءة إؾمٙماشمة, ىماـ أطمًٌف ىماـ ًهٜمٞمَّة, وم٘مٚمت سم٠ميب لأُمل يا رؾمقـ اهلل إؾمٙماشمؽ سملم اًمتٙمٌػم لاًم٘مرا ىمقـ: اًمتَّٙمٌػم لسملم اًم٘مرا

مهللا - مهللا ٟم٘مٜمل ُمـ اخلٓمايا يمام ًيٜم٘مك اًمثقب اّبٞمض ُمـ اًمدٟمس- ٓمايان يمام سماقمدت سملم اعمنمؾ لاعمٖمربمهللٍا سماقمد سمٞمٜمل لسملم ظم

ؾمٛمٕمت رؾمقـ اهلل ي٘مقـ إين ّؾمتٖمٗمر اهلل (, لىماـ أبق هريرة: 136ص  1)صحٞمح اًمٌخارن ج  شأهمًؾ ظمٓمايان سماحاء لاًمثٚمج لاًمؼمد

لىماـ اًمٌٕمض , وم٘ماـ اًمٌٕمض إق قمّمٛمتٝمؿ ُمٓمٚم٘مة, لق ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ قمغم قمّمٛمة اّنٌٞماءظمتٚمػ اعمٗمنالىمد - لأتقب إًمٞمف ذم اًمٞمقف ؾمٌٕملم ُمرة

, لأجد اًمِمٞمخ حمٛمد قمٌدك سمٞمٜمام ىماـ آظمرلق اهنؿ ُمٕمّمقُمقق وم٘مط أثٜماء إسمَلهمٝمؿ اًمرؾماًمة ًمِمٕمٌٝمؿ- قمّمٛمتٝمؿ شمٌدأ ُمٜمذ ٟمزلـ اًمقطمل قمٚمٞمٝمؿ

 [(-37طم٘مٞم٘مة اًمتجًد ص )راضمع  3328ُمٗمتل اًمديار اعمٍمية اًمرأن اّظمػم ذم ضمريدة اعم١ميد قمدد 

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ذيمر اًمً٘مرآق ذم ]- 194صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ىًمَٚمٜميا﴿: 38 – 35ؾمقرة اًمٌ٘مرة  ا لي فً  يي ـَ  آدي َلضًمؽي  أينتي  اؾَمًٙم زي يًمَلي  اجَليٜمَّةي  لي ا لي داه  ٌُمٜمَٝمي همي ٞمًَث  ري ُي  ؿٌمَئًتامي  طمي ا لي سمي َ٘مري ؼٌذكٌ  شمي ةي  هي ري جي ـي  اًمِمَّ ا ٌُم تيًٙمقٟمي ومي

لمي 
ٌ ٌ
ًمي *  اًَمٔمَّاعم ًدلٌّ لي ٌيَٕمضى قمي

َٕمًْمًٙمَؿ ًمٌ َ سمي ىًمَٚمٜميا اَهًٌٌٓمقا اٟميا وٌمٞمٌف لي ًٝمامي ٌُمَّا يمي ضمي ٠ميظَمري ا ومي ٜمَٝمي َٞمٓمياًق قمي اًمي اًمِمَّ هلَّ ٠ميزي تياعو إمٌمي طٌملمى ومي ُمي رٌّ لي تي٘مي ًَ * ًٙمَؿ ذٌم اّيَرٌض ًُم

طٌمٞمًؿ  ًب اًمرَّ ا َٞمٌف إٌٟمًَّف ًهقي اًمتَّقَّ ٚمي تيابي قمي  ومي
تى ٚماٌمي ٌف يمي سم  ًف ٌُمـ رَّ ك آدي تيٚمي٘مَّ َقؽو * ومي اني وميَلي ظمي ٌٌعي ًهدي ـ شمي م وميٛمي ٜم ل ًهده ٠َمتٌٞميٜمًَّٙمؿ ُم  ا يي ٢ٌمُمَّ ٌٞمٕماه ومي ا مجي َ ٌُمٜمَٝمي ىًمَٚمٜميا اَهًٌٌٓمقا

ًٟمققي  َزي ُي ًهَؿ حيي َٞمٌٝمَؿ لي ٚمي ر اًم٘مقـ: ﴾قمي تياعو إمٌمي طٌملمى ﴿- لشمٙمرَّ ُمي رٌّ لي تي٘مي ًَ ًٙمَؿ ذٌم اّيَرٌض ًُم ًمي ًدلٌّ لي ٌيَٕمضى قمي
َٕمًْمًٙمَؿ ًمٌ َ سمي ـي اَهًٌٌٓمقا ا ]اّقمراؽ :  ﴾ىمي

رة شهٌٓمقا ا» ًٟمَلطمظ صٞمٖمة اجلٛمع[- 24 ف ُ, ًُمٙمرَّ ؾمتٕمٛمؾ صٞمٖمة اجلٛمع ؟ هؾ ًمٚمتَّٕمٔمٞمؿ ؟ يمَلَّ- ا- ومٚمامذا صمٜملم وم٘مطُمع أقَّ احلديث ًُمقضمَّ

ف,  ام ًُمتَّٝمامق ًُمداٟماق ُمٓمرلداق ًُمًتحٍ٘ماق ًمٚمٕم٘ماب لهمػم ًُمًتح٘ملم ًمإليمرا ا ُسمد أنَّف اؾمتخدف أؾمٚمقب اجلٛمع ّنَّف ي٘مّمد آدف لطمقاء ّهنَّ إذه

ك يمٚمامت ُمـ رسمف ومتاب- لٟمًٚمٝمام لهؾ اًمتَّقسمة ضمٕمٚمتف ئمٍؾ ذم اجلٜمَّة ؟ ومرهمؿ اًمتَّقسمة ـًمٌردي  ومٝمؾ سماًمتَّقسمة قمٗمك اهلل قمٜمف لؾماحمف ؟, صمٍؿ إقَّ آدف شمٚم٘مَّ

ا ُمـ رسم ف سمٛمج, آدف ُمـ اجلٜمَّة ك لقمده , لذم اإلؾمَلف اًمتَّٓمٝمػم ُمـ اخلٓمايا يتٍؿ سماًمٜمار- لُمـ يتٌٕمف ُ ظمقؽ قمٚمٞمف لُ هق حيزق, اهلًدم لءصمؿ شمٚم٘مَّ

إٌق ُم  ﴿ هلذا ىماـ اًم٘مرآق- لطمٞمث أنَّف ُ يقضمد إٟمًاق سمَل ظمٓمٞمة َ٘مٌْمٍٞماه لي َتامه ُمَّ سم ؽي طمي غمي ري اقي قمي ا يمي اٌرًدهي َُّ لي لاهلاء قمائدة [, 71]ُمريؿ :  ﴾ٜمًٙمَؿ إٌ

 [-قمغم اًمٜمار لاجلٛمٞمع ؾمػمَدلق إًمٞمٝما

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ هؾ احلًٜمات ]- 212صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

ٞمئات ؟  ًَّ ٞمئات ومٛمٕمٜمك هذا إقَّ اإلٟمًاق يٛمٚمؽ ذم يدك اعمٖمٗمرة اإلهلٞمة ّن ظمٓمٞمة يرشمٙمٌٝماًيذهٌـ اًم ًَّ يًتٓمٞمع , ًمق يماٟمت احلًٜمات يذهٌـ اًم

ؾ قمغم اًمًٗم٘مراء, أق يزين ًيتاضمر ذم  لآظمر, لي٘مػ أُماف اهلل يم٠منَّف إٟمًاق ـماهر سمٞمٜمام هق ُمٚمقء ٍذ لٟمجاؾمة, ومٝمذك ؾمٞم ئة يٛمًحٝما سماًمتَّّمدُّ

رات لقمٜمدُما يٙمقق , لي٘مػ أُماف اهلل يم٠منَّف إٟمًاق سماٍر سمٞمٜمام يداك ُمٚمقءشماق سماًمدُماء- ومٝمذك ؾمٞم ئة يٛمحقها سمٌٜماء سمٕمض دلر اًمٕمٌادة, اعمًخد 



ٞمَّةً 
ًٌ ًَرصًمقًذيَم َّ ٞمٌحٞمًَّة ا

ًٌ ائًد اعَمي ٘مي  [98----- ] اجلزء اّلـ – اًَمٕمي

www.alta3b.wordpress.com 

ـ إمم قمٛمٚمٞمة دًمارية دك اإلٟمًاق لًمًٙمٍؾ ظمٓمٞمة صمٛمٜمٝما اًمذن يً , اهلدؽ ُمـ أقمامـ اخلػم هق احلًًّمقـ قمغم ُمٖمٗمرة اخلٓمايا وم٢مقَّ اًمٕمٛمٚمٞمة شمتحقَّ ًد 

ا إمم ضمٝمٜمَّؿ اًمٜمٍار ا سمًَلؾمؾ اًمٔمََّلف ًُمٜم٘ماده  [, وم٠مٍن ظًمًٓمقرة هذك؟ليٜماف هادئ اًمٌاـ ًُمًت٘مٍر اًمٗم١ماد سمٞمٜمام هق ذم احل٘مٞم٘مة ًُم٘مٞمَّده

د اإلهلليمٜمٞمًة اًم٘مديًلم ُمار ُمرىمس لاًمٌاسما سمٓمرس:  ًُّ ا ُمٌدأ لأجْمه ]- 219صؼ , أؾمئٚمة طمقـ طمتٛمٞمة اًمتَّثٚمٞمث لاًمتَّقطمٞمد لطمتٛمٞمة اًمتَّج

, لذم شمٗمًػم اًمٌٞمْمالن: ﴾لومديٜماك سمذسمح قمٔمٞمؿ﴿, ي٘مقـ قمـ اسمـ إسمراهٞمؿ 107, ومٗمل ؾمقرة اًمّماومات اًمٗمدية لاوح ذم اإلؾمَلف

َلة صَلة », لذم شمٗمًػم اًمٌٞمْمالن: ﴾ومّمؾ ًمرسمؽ لاٟمحر﴿ 2- لذم ؾمقرة اًمٙمقصمر ُما ًيذسمح سمدًمف ومٞمتٍؿ سمف اًمٗمٕمؾ ﴾ومديٜماك سمذسمح﴿ اًمّمَّ

قية ُسمـ هِماف ج شلاًمٗمدية لاًمٜمَّحر هق اًمتَّْمحٞمةاًمٕمٞمد  ػمة اًمٜمٌَّ  ً ة اًمقداع:  140ص  4- لذم اًم ومٚماٍم يماق يقف اًمٜمَّحر »قمـ قمائِمة ذم طمجَّ

لط , شوم٘ماًمقا ذسمح رؾمقـ اهلل قمـ ٟمًائف اًمٌ٘مر--ًأتٞمت سمٚمحؿ سم٘مر يمثػم ومٓمرح ذم سمٞمتل وم٘مٚمت ُما هذا؟  ً يمام أقَّ اإلُماف اًمٖمزازم يذيمر اًمنمُّ

سمٞمحة  لط اًمتل ذيمرها ؾمٗمر اًمَلليلماًمقاضمب شمقاومرها ذم اًمذَّ  شمٗمًػم ذم اًمرازن اإلُماف لي٘مقـ(- 29 – 19: 22)ُ  ومتجدها ًُمِماهبة ًمٚمنمُّ

قف هل اًمًٕمٔمٛمك اًمٍٓماقمة يماٟمت إذا»: ﴾ؾمٞمئاشمٜما قمٜما ليمٌٗمر ذٟمقسمٜما ًمٜما وماهمٗمر﴿ اِية َلة اًمّمَّ هد لاًمتَّقسمة لاًمّمَّ ا, لاًمزُّ اخلٓمٞمة لُ  شمًؽم ُ وم٢مهنَّ

ٚمٜما ًمٚمقضمقد ُمع اهلل ر قمٜمٍا ؾمٞمئاشمٜما- شم١مه  ُ ٟم٘مّمد أق ًيًاقمدٟما اعمقمم ذم اًمٕمٛمؾ قمغم شمٙمٗمػمها سمقاؾمٓمة اّقمامـ اًمّماحلة سمؾ , لإٟمَّٜما سمدقمائٜما يًمٗم 

ؾ سمتٙمٗمػمها قمٜمٍا ليٜمقب - لُمٌدأ اإلٟماسمة لاوح ذم أطماديث اًمٌخارن طمٞمث يٜمقب اإلٟمًاق قمـ اعمريض ذم أداء ومريْمة احلٍج, شأق يتٗمْمَّ

قفقمـ اعمٞمت ذم أداء ومريْمة اًم  [-ّمَّ

 احلٛمد هلل اًمذن سمٜمٕمٛمتف شمتٍؿ اًمٍّماحٌلات


